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1. ELŐSZÓ 

„Integrált, alkalmazkodó növénytermesztés (ésszerű környezet-

gazdálkodás)” című könyvünk elé 1988 nyarán néhai Balogh János akadémikus 

úr egyebek mellett a következő ajánló sorokat írta: 

„ […] Ma, és a most következő néhány évtizedben az egész Földre vo-

natkoztatva rendkívül gyorsan növekedő emberiséggel kell számolnunk, továbbá 

azzal a ténnyel, hogy a növekedés a Föld különböző területein, a társadalmak kü-

lönböző fejlődésfokán rendkívül eltérő lesz. A természettudomány talán még so-

hasem állott olyan nehéz feladatok előtt, mint ma, amikor ilyen rendkívül gyorsan 

és egyenlőtlenül fejlődő emberiség számára kell a fejlődéshez szükséges tudomá-

nyos alapokat megteremtenie. Ami a kiutat illeti, ma már nincsen egyetlen olyan, 

komolyan gondolkozó biológus sem, aki valamiféle "vissza a természethez!" 

irányzatot képviselne ezekben a kérdésekben. Ezzel szemben akarjuk és keressük 

azt az új egyensúlyi állapotot, amelyet az önszabályozás helyett emberi szabályo-

zással kell létrehozni. Meggyőződésem, hogy a tudat, az emberi értelem képes a 

mechanisztikus önszabályozásnál jobb, hatékonyabb ökológiai szabályozó rend-

szert kiépíteni. Ennek azonban az a tudományos feltétele, hogy rendelkezzünk a 

szükséges biológiai, különösen ökológiai ismeretekkel. Enélkül a szabályozás 

csak dilettáns módra, rosszul és sokszor katasztrófához vezetően sikerül. […] ” 

Egy évtized sem telt el, és 1997 szeptemberében „Alkalmazkodó növény-

termesztés, ésszerű környezetgazdálkodás” című jelen könyvünk 1. kiadásának 

ajánlásában ezeket a gondolatait a mezőgazdaságra vonatkozóan az alábbiakkal 

egészítette ki:  

„ […] Az azóta eltelt közel tíz év hazai, európai és világfolyamatai, a fej-

lődés sokasodó problémái és a kiútkeresés kirajzolódó irányai igazolni látszanak 

a könyv és az azt ajánló sorok tartalmának időtállóságát. Egyre nyilvánvalóbb 

ugyanis, hogy – bár a mezőgazdaságnak mindenek előtt jó minőségű élelmet kell 

biztosítania, ám – az a tér, amely e feladat megoldásához rendelkezésre áll, nem 

csupán termelési, hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is. Olyan mező-

gazdálkodásra, környezetgazdálkodásra van tehát szükség, amely a vidéki térsé-

gek e termelési- és élettér funkcióit egyaránt figyelembe veszi. […] ”  

Akadémikus úr ajánló sorai, gondolatai – tökéletesen rímelve napjaink 

korszerű, többfunkciós mezőgazdaság-felfogásával – arra emlékeztetnek, annak 
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belátására vezetnek bennünket, hogy a mezőgazdaság mindig is több volt, mint 

egyszerű árutermelő ágazat. Az élelmiszerek és nyersanyagok előállításán túl 

egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is “ter-

melt”, és munkát, megélhetést adott a vidék embere és közösségei számára. Ez 

ma sincs másképpen. Néhány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási 

kitérő után ismét rá kellett jönnünk: ha meg akarjuk őrizni tájainkat, helyi közös-

ségeinket és a földhöz kötődő kultúránkat, akkor a mezőgazdaságnak a termelési 

feladatok mellett regionálisan eltérő mértékben ugyan, de környezeti és társadal-

mi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia, vagyis a pusztán globális 

tőkeérdekeket kiszolgáló „agrobiznisznek” ismét többfunkciós „agrikultúrává” 

kell szélesednie. Ez utóbbi olyan – az egész társadalom és a helyi közösségek 

számára egyaránt fontos – ökoszociális szolgáltatásokat is nyújt, amelyek helyben 

keletkeznek, nem importálhatók, és amelyekért a mezőgazdaságot, a gazdálkodót 

fizetség illeti meg.  

Az persze, hogy a mezőgazdaságnak a termelő vagy a társadalmi szolgál-

tató jellege, funkciója válik e hangsúlyozottá, attól is függ, hogy milyen – nagy 

agrárpotenciálú és környezeti szempontból kevéssé érzékeny, vagy pedig kis ter-

melési potenciálú és érzékeny, sérülékeny, természeti értékekben gazdag – terüle-

teken, tájon vagyunk. Minél érzékenyebb, sérülékenyebb területen gazdálkodunk, 

annál fontosabbá válnak a mezőgazdaság ökoszociális szolgáltatásai, és válik a 

mezőgazdaság meghatározó formájává a környezet- és tájgazdálkodás. Míg kivá-

ló agrárterületeinken az első – termelési – pillér kínál megélhetési lehetőségeket, 

addig érzékeny, sérülékeny, kisebb agrárpotenciálú, ráadásul mindezekkel össze-

függésben gazdasági értelemben általában hátrányos helyzetű, gyakorta munka-

nélküliséggel sújtott térségeinkben a többfunkciós európai agrármodell második 

pillére mentén, ökoszociális típusú gazdálkodási rendszerekhez kötött közösségi 

kifizetések jelenthetnek igen komoly segítséget a mezőgazdaságból élő családok, 

települések és régiók számára. 

Ezek a felismerések vezettek el – sűrűn lakott vidéki térségekkel és még 

mindig nagy természeti értékeket hordozó természeti és kultúrtájakkal jellemez-

hető – kontinensünkön a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, 

az e modellt megtestesítő környezet- és tájgazdálkodás elterjesztését szolgáló kö-

zös agrár- és vidékpolitika reformjához, támogatási rendszerének kiépítéséhez és 

közösségi költségvetési forrásainak európai megteremtéséhez. Ennek szellemé-

ben és EU-harmonizációs feladataink megoldása sorában született meg nálunk a 

Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP), majd az ennek bevezetéséről 

rendelkező 2253/1999 (X.7.) számú kormányhatározat. A költségvetés az agrár-
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támogatások között 2002-ben 2,2 milliárd Ft-ot, 2003-ban pedig 4,5 milliárd Ft-ot  

különített el e támogatási-kifizetési rendszer kísérleti indítására. 2004-től, EU-

csatalkozásunktól e program – beépülve a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe 

(NVT-be) – megteremti a környezet- és társdalombarát agrárstratégiaváltás lehe-

tőségének magyar kereteit. Ezzel az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és 

tájgazdálkodás az integrált agrár- és vidékfejlesztési politika ökoszociális pilléré-

vé és az EU források megszerzésének fontos tényezőjévé is válik.  

E nagy léptékű, történelmi jelentőségű agrár-, vidék- és környezetpoliti-

kai stratégiaváltás azonban csak akkor sikerülhet, ha kiépül annak nemcsak fizi-

kai, hanem mindenek előtt szellemi infrastruktúrája. Ehhez új ismeretekre, 

tudásra és gondolkodásmódra van szükség, amely sok esetben nem jelent mást, 

mint a szerves fejlődéshez való visszatérést, e fejlődés fonalának újbóli felvé-

telét, kialakult, évszázadok alatt csiszolódott, a tájakhoz illeszkedő gazdálkodási 

rendszereinek korszerű újrafogalmazását. Könyvünk ehhez kíván a növény-

termesztés területén segítséget adni. 

Mindezek felvetése természetesen 1988-ban, első e tárgykörben írt köny-

vünk megjelenése idején még kisebbfajta szentségtörésnek vagy legjobb esetben 

megmosolyogtató bugyutaságnak számított Magyarországon, ahol akkor még szó 

sem volt a ma közgondolkodását egyre inkább meghatározó „fenntartható fejlő-

désről”, „fenntartható mezőgazdálkodásról”, „környezet- és tájgazdálkodásról”, 

„a mezőgazdálkodás környezetbarát gazdálkodási rendszer- és struktúraváltásá-

ról”, „a multifunkcionális mezőgazdálkodásról” és egyebekről.  

1997, jelen könyvünk 1. kiadásának időszaka még mindig nem a környe-

zet- és tájgazdálkodásról szólt, de ez a könyvünk mégis komolyabb visszhangra 

talált annak ellenére, hogy sokan még ma sem értették meg a stratégiaváltás szük-

ségességét, és ma is – egyre hangosabban – a 1970-es éveket jellemző 

energiaintenzív, iparszerű, centralizált termelési rendszer újbóli bevezetését szor-

galmazzák, európai és hazai – milliárdokat igénylő – pénzügyi támogatást sürget-

ve. Közpénzekre, közösségi forrásokra persze szüksége van az agráriumnak és a 

vidéknek, de azt az új stratégiát szem előtt tartva kell felhasználni, és nem újra-

termelni a mezőgazdaság termelési, társadalmi és környezeti válságát.  

Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg ugyanakkor, hogy egyre többen vannak, 

akik a mezőgazdaság fejlesztésében egyben a vidék fejlesztését is látják, és ehhez 

elfogadják azt az új stratégiát, amit könyvünk előző kiadásában körvonalaztunk. 

Mindez örömmel tölt el bennünket. Öröm, hogy az első kiadás szinte minden sora 

ma is vállalható és az is, hogy akkori éles kritizálóink jó része ma már a környe-
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zetgazdálkodás, a fenntartható mezőgazdálkodás harcos szószólója, amiben - ta-

lán nem tűnik nagyon szerénytelennek - könyvünk első kiadása és gondolatai je-

gyében azóta folytatott tevékenységünk is szerepet játszhatott. Az eltelt idő úgy 

tűnik igazolta 1988-as, majd 1997-es megállapításaink helyességét, és megértek a 

körülmények a második átdolgozott, bővített kiadás megjelentetésére. 

E gondolatok jegyében jó szívvel ajánljuk mindazok figyelmébe összeál-

lításunkat, akik érdekeltek a mezőgazdaság és a vidéki térségek környezet- és tár-

sadalombarát fejlődésében, s közülük is elsősorban azoknak, akik tudnak és akar-

nak is tenni e fejlődés kibontakoztatásáért.  

 

Gödöllő, 2004. május  

 Dr. Ángyán József 

 Dr. Menyhért Zoltán  
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2. VÁLASZÚTON A MEZŐGAZDASÁG ÉS A VIDÉK 

2.1. BEVEZETÉS, KIINDULÓ TÉZISEK 

 

Az elmúlt 35-40 év során a vidéki táj és környezet szerepe, megítélése jelen-

tős változásokon ment át. A vidéki térség hagyományosan szinte egyetlen feladata - 

az élelmiszerek, a növénytermesztési és állattenyésztési nyersanyagok előállítása - 

mellett előtérbe kerültek az egyéb funkciók, amelyek közül érdemes külön kiemelni a 

közösség érdekeit szolgáló, „közjavakat” előállító környezet-, természet- és tájvé-

delmi, valamint fogyasztási és szolgáltatási funkciók széles körét. Rá kellett ébredni 

ugyanis arra, hogy a vidéki térség nem csupán a mezőgazdasági termelés színtere, 

hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is, ha tehát a területfelhasználást és 

egyéb beavatkozásainkat csupán a termelés hatékonyságának növelése vezérli, akkor 

az élettérfunkciók komoly veszélybe kerülhetnek. Ilyen körülmények között a kör-

nyezet és a helyi társadalom degradálódása nem csupán a termelés visszaeséséhez 

vezet, hanem az emberi létfeltételeket is komolyan veszélyezteti. A vidéki térségek 

jellemző vonásainak, értékeinek és feladatainak ismeretében azt is be kell látni, 

hogy ezek pótolhatatlanok az egész társadalom számára, a városi és vidéki terü-

letek ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz, a Vidéki Térségek Európai Kartá-

jának (1996) megfogalmazása szerint „közös sorson osztoznak”. Nem elég tehát 

az eddigi stratégia, rendszer technológiáit tökéletesíteni, hanem új stratégiá-

ra és ehhez illeszkedő, ennek gyakorlati megvalósítási kereteket adó megol-

dásokra, rendszerekre van szükség.  

Mindez különösen igaz egy olyan országban, mint Magyarország, 

amelynek agroökológiai adottságai kiválóak, gazdálkodási, agrikulturális ha-

gyományai gazdagok, ugyanakkor energiahordozókban szegény, vidéki kör-

zetei pedig jelentős munkanélküliséggel küzdenek. Ilyen keretek között sze-

rencsétlen lenne olyan fejlesztési stratégia követése, amely jelentős állami támo-

gatással embert, élő munkát helyettesítő műtrágya, növényvédőszer, gép és 

üzemanyag formájában megjelenő drága energiát importál, majd azt egy „csúcsra 

járó”, a környezetet degradáló, az élővilágot végveszélybe sodró rendszerben, 

rossz hatásfokkal nagy tömegű, általában gyenge minőségű termékké alakítja, 

amely csak igen nagy nehézségek árán és jelentős exporttámogatással, vagyis 

újabb állami költséggel adható el külföldön, vagy inkább „tuszkolható ki” az or-

szágból. Ez azonos lenne a külföldi beszállítók, majd a külföldi fogyasztók ma-
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gyar forrásokból történő támogatásával, a külföldi munkanélküliség importálásá-

val valamint a magyar vidék és munkaerő egyidejű leértékelésével, természeti és 

társadalmi tőkénk felélésével. 

De akkor milyen választási lehetőségeink vannak? Milyen fejlődési 

irányok következhetnek adottságainkból, közel- és távolmúltbéli tradícióinkból? 

Milyen mozgásteret szabnak e tekintetben számunkra hazai viszonyaink és az eu-

rópai törekvések? Milyen erők és érdekek feszülnek egymásnak az agrár- és vi-

dékpolitika alakításában? Milyen forgatókönyvei képzelhetők el egyáltalán a 

fejlődésnek? Lássuk először a hazai erővonalakat! 
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2.2. VITÁK AZ AGRÁRIUM ÉS A VIDÉK KÖRÜL 

 

Az agrárium és a vidék fejlesztésének lehetséges változatai – az értékválasz-

tástól függően – alapvetően két fő irányba sorolhatók. Nézzük hogyan, milyen érték-

renddel jellemezhető ez a két fő irány? Mi a kétféle álláspont lényege?  

Az 1. véleménycsokor szerint „az iparszerű, nagy mesterséges energia-

igényű, erősen kemizált és automatizált mezőgazdálkodás Magyarország 

agroökológiai potenciálja kihasználásának legmegfelelőbb rendszere. A jelentke-

ző problémák a tulajdonosváltás miatti felaprózottságból valamint a technológiai 

hibákból fakadnak. Az ipari eredetű anyagok, eszközök és energia felhasználásá-

nak visszaesése komoly károkat okoz az országnak. Nem szabad „szétverni” a 

magyar mezőgazdaság korábban kialakult rendszerét, vagy ahol az már bekövet-

kezett, ott sürgősen állami intézkedéseket kell hozni, és költségvetési támogatást 

kell nyújtani „helyreállításához”. A végrehajtásba „becsúszó” hibákat kell kikü-

szöbölni, a technológiákat és a biológiai alapokat kell tökéletesíteni, és növelni 

kell a technológiai fegyelmet. A technikai, technológiai modernizáció, a termelési 

hatékonyság és a piaci versenyképesség növelése nem engedi meg versenyhát-

rányt okozó szociális, foglalkoztatási vagy éppen környezeti szempontok figye-

lembe vételét. „Nekünk termelnünk kell! Az egyebeket hagyjuk a zöldekre és a 

szociál- illetve foglalkoztatáspolitikára!” Ismét az 1980-as évek közepének meg-

felelő szintre kell a termésátlagokat és a terméktömeget felfuttatni. Mi 16 millió 

tonna gabonát is képesek vagyunk termelni. A demográfiai robbanás és a soka-

sodó világélelmezési problémák tükrében egyébként is ez az egyetlen etikailag 

elfogadható, egyben gazdaságilag racionális fejlesztési irány, és az európai fo-

lyamatok is erre tartanak. Mindezt leghatékonyabban a tőkés nagybirtok képes 

megvalósítani, a földet és a fejlesztési forrásokat tehát azoknak kell adni, akik azt 

a piaci versenyben a legjobb hatásfokkal tudják felhasználni.” 

A 2. véleménycsokor szerint „az iparszerű gazdálkodás teljesítette tör-

ténelmi feladatát. Ez a gazdálkodási rendszer nem a helybelieknek ad munkát, 

egészséges környezetet és ehető táplálékot, hanem a helyi hagyományokkal és 

kulturális értékekkel szemben szinte kizárólag a beszállító iparok és az ezeket zö-

mében megtestesítő multinacionális cégek érdekeit szolgálja. Ez a rendszer a 

természeti és társadalmi környezetet egyaránt veszélyezteti, energetikai és köz-

gazdasági szempontból is irracionális, hosszú távon fenntarthatatlan, termékei 

rossz minőségűek, kemikáliákkal szennyezettek, táplálkozásfiziológiai értékük 

rossz, fogyasztásuk komoly humán-egészségügyi problémákhoz vezet, és a fizető-
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képes piacokon – ott, ahol a fogyasztók már „saját bőrükön” tapasztalták pl. al-

lergia, rák, hiánybetegségek, stb. formájában ezeket a problémákat – alig értéke-

síthetők. A világélelmezési problémákat nem az eddig is intenzíven művelt régiók 

ipari ráfordításainak további növelésével lehet megoldani, hanem annak a hely-

zetnek a felszámolásával, amelyben egy svájci vagy egy amerikai állampolgár az 

erőforrások és a javak több mint negyvenszeresével rendelkezik, mint egy szomá-

liai, egy afgán vagy egy etióp. Álságos, demagóg és az igazi lobbiérdekeket elfe-

dő tehát ilyen körülmények között az élelmezési problémákra és a demográfiai 

robbanásra hivatkozva követelni a nagyobb ráfordítást és a több ipari eredetű 

anyag- és energiafelhasználást. E problémák a rendszer logikáján belül maradó 

„technológia-tökéletesítéssel”, technikai modernizációval nem oldhatók meg. 

Olyan gazdálkodási stratégia-, rendszer- és szerkezetváltásra van szükség, amely 

a környezet érzékenységét, terhelhetőségét, termelési adottságait, valamint a me-

zőgazdálkodás egyéb (környezeti, regionális foglalkoztatási, szociális, kulturális 

stb.) feladatait is figyelembe veszi. Ezt – ahogyan Ihrig Károly már az 1940-es 

években hirdette – leginkább a kis- és középbirtokok dominanciájára épülő csa-

ládi gazdasági modell képes megvalósítani, ám hogy a piaci versenyben ez a 

szerkezet ne induljon hátránnyal a nagy latifundiumokkal és multinacionális cé-

gekkel szemben, közösségi forrásokból minden erővel támogatni kell e birtokok 

társulásait, egyenrangú (nem nagy integrátoroknak kiszolgáltatott, de nem is 

„kolhoz típusú”!) szövetkezéseit. Ez a többfunkciós agrár- és birtokszerkezeti 

modell az Európai Unióban is egyre nagyobb teret hódít meg magának, s nekünk 

EU-csatlakozásunkkal azokhoz az erőkhöz kell társulnunk, amelyek ezt az 

ökoszociális piacgazdasági elvekre épülő európai modellt kívánják a Közös Ag-

rár és Vidékpolitika centrumába helyezni.” 

A kétféle helyzetértékelés és az ebből következő jövőkép alapjaiban eltér 

egymástól. E vita láttán az embernek egyúttal az a gyanúja támad, hogy a vitat-

kozó felek „mezőgazdálkodás” alatt nem ugyanazt, sőt megkockáztathatjuk, tel-

jesen mást értenek. E kétféle agrárstratégia élesedő vitájában időnként ugyan 

ismét felülkerekedni látszik a technicista, ipari beszállítói és tőkeérdekeket meg-

testesítő irányzat, ám a világ ma már mégsem ugyanaz, mint volt az 1960-as 

vagy 1970-es években. Európa pedig végképp más, s az ökoszociális piacgazda-

sági modell terjedésével egyre inkább mássá válik akkor is, ha ez a csata még az 

európai színtéren sem dőlt el véglegesen.  
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2.3. A HÁTTÉR: ÉRTÉKEK ÉS ÉRDEKEK HARCA 

 

A probléma megértéséhez érdemes talán egy kicsit mélyebbre ásni. Néz-

zünk a gyökerekhez hatoló megállapítások közül kettőt. 

David C. Korten, aki a „Tőkés társaságok világuralma” című, nagy vi-

lágvisszhangot kiváltott könyv szerzőjeként 1998. október 20-án előadást tartott a 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, többek között az alábbiakat 

mondta hallgatóságának: 

„Szembe kell végre néznünk azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy a kapita-

lizmus kudarcai egyenesen következnek e rendszer értékorientációjából: olyan 

értékek és intézményelv iránt elkötelezett, amelyek a pénzt az élet fölébe helyezik. 

[…] A kapitalizmus  

 az óriási, globális méretű monopóliumokat kedveli, melyek rendelkez-

nek a közpénzekből nyújtott hatalmas támogatások kipréseléséhez 

szükséges hatalommal, továbbá képesek kibújni a közösség felé való 

elszámolási kötelezettség alól; 

 az elidegenedett tulajdonosi rendszert intézményesíti, amely a tulajdo-

nosokat messze távol tartja saját döntéseik következményeitől; 

 az erkölcsös emberrel (homo moralis) szemben a gazdasági embert 

(homo oeconomicus) állítja a középpontba; 

 ösztönzi és jutalmazza a spekulánsokat; 

 a pénz és a tulajdon jogait a személyek jogai fölé helyezi, és igyekszik 

azok mozgását fölszabadítani az országhatárok korlátai alól. […] 

Ha olyan világot akarunk, amelyben virul az élet, újjá kell alkotnunk 

gazdaságunk rendszerét: olyan értékekre és intézményekre kell alapoznunk, ame-

lyek tiszteletben tartják az életet, a pénz szerepét pedig a neki megfelelő területre 

korlátozzák, azaz a pénz az ember szolgálatában marad.” 

György Lajos „A természet romlása, a romlás természete” című, 2000-

ben megjelent tanulmánykötetben ezt írja. 

„A világ egyre inkább kétpárti rendszerré válik: az egyik a globális gaz-

daság pártja, a másik a helyi közösségeké. […] Ha egy közösség életben akar 

maradni, akkor meg kell védenie magát a globális gazdaságtól. Minél inkább 

végzetszerűnek, megállíthatatlannak tartjuk és elfogadjuk a ránk erőltetett, tőlünk 

idegen gazdasági, termelési szokásokat, módokat, annál inkább kiszolgáltatottak 
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leszünk, annál inkább megerősítjük gyarmati helyzetünket. Ezzel a tanulsággal 

szolgál például a harmadik világ helyzete, melynek tönkretételében igen nagy 

szerepe volt annak, hogy a táj és éghajlat jellegének megfelelő, ősi termelési mó-

dokat és eljárásokat idegen nyomásra monokultúrákkal cserélték fel, és a bioló-

giai-kulturális sokféleségük elveszítése fő oka volt elszegényedésüknek, eladóso-

dásuknak, éhezésüknek.[…] A lehető legnagyobb mértékig törekednünk kell tehát 

a tájegységek önálló termelésére, a helyi mezőgazdaság, ipar, kereskedelem fej-

lesztésére. Nem adhatjuk föl a földrajzi és kulturális hagyományainkból folyó 

termelési módunkat, terményeinket, ősi növény- és állatfajainkat és fajtáinkat, 

helyi feldolgozó iparunkat […], mint ahogy hasznos lehet függetlenségünk meg-

őrzésében a helyi energiatermelés is. Ráadásul az ilyen fejlesztések munkaalkal-

makat is teremtenek a vidéki közösségek számára. […]” 

Ez utóbbi szerző által jelzett „modern kétpártiság” megjelenési formája 

a mezőgazdaságban az iparszerű termelés, az egydimenziós „agrobiznisz” illet-

ve az ezzel szemben, ennek problémái felismerésével megfogalmazódó környe-

zet- és tájgazdálkodás, az ökoszociális piacgazdaság és a fenntarthatóság elvein 

alapuló többfunkciós mezőgazdálkodás, a többdimenziós „agrikultúra” modell-

je.  

Mielőtt e modelleket részletesen elemeznénk, célszerű kialakulásuk fo-

lyamatán röviden végigtekintetni. Hosszú utat tett meg ugyanis a mezőgazdálko-

dás és a vidék, míg eljutott e felismerésekig, a környezet- és tájgazdálkodási 

rendszer megfogalmazásáig. Lássuk ennek a fejlődésnek főbb állomásait. 
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2.4. A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK ALAPKARAKTERE ÉS ÁLLOMÁSAI 

 

A mezőgazdálkodás kezdetei óta azon igyekszik, hogy a termékei iránti 

állandóan növekvő keresletet a földhasználat intenzitásának növelésével minél 

jobban kielégítse. Ez a törekvés az egymás után következő földművelési, föld-

használati rendszerek kialakulásán, fejlődésén, egymást váltó folyamatán jól 

nyomon követhető. 

2.4.1. Parlagos, legelő-/erdőváltó földművelési rendszer 

(Szalai Tamás) 

A parlagos, legelő- és erdőváltó földművelési rendszer több mint ezer 

évig volt a mezőgazdasági termelés uralkodó formája. Erre az időszakra általában 

jellemző a kis népsűrűség, a nomád, vándorló életmód és a primitív földművelő 

eszközök használata. A földterület kis részét vonták csupán a település közvetlen 

környékén művelésbe, melyet néhány (4-6) évi használat után 50-60 évig parla-

gon hagytak. Ezeken az elhagyott területeken a természeti adottságoknak megfe-

lelően ismét az eredeti ősnövényzet alakult ki. A parlagos és a legelőváltó a 

sztyeppes (füves), az erdőváltó viszont az erdős övezetek jellemző rendszere volt, 

amelyek az összterületnek csak mintegy 5-10 %-át hasznosították. A földművelés 

parlagos rendszerében a szántó általában a lejtő középső harmadára korlátozó-

dott. A vízválasztót erdő borította, a lejtő felső részén legelő volt, az alsó részén 

pedig a rétek terültek el. (1. ábra) 

1. ábra: A művelési ágak elhelyezkedése a parlagos földművelési rendszerben 

(Sípos, 1972 nyomán: Szalai, 1996). 
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2.4.2. Ugaros földművelési rendszer (nyomásos gazdálkodás) 

 

Amikor a szántóföldek már nagyobb arányt foglaltak el, csökkenteni kel-

lett a parlagoltatás idejét. Így a parlagidőszakból azok a stádiumok maradtak el, 

amelyek a talajtermékenység helyreállítását segítették elő. A gyomosodás viszont 

egyre nagyobb méreteket öltött. Ezen okok következtében a termés már nem elé-

gítette ki a szaporodó lakosság igényét, tehát fokozatosan újabb – az ugaros – 

földművelési rendszer alakult ki a parlagos rendszerből (2. ábra).  

2. ábra: Az ugaros földművelési rendszer kifejlődése a parlagos rendszerből 

(Sípos, 1972 nyomán: Szalai, 1996) 
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Európában a VII. század körül jelent meg, és mintegy háromszáz év múl-

va, vagyis a X-XI. század körül vált általánossá. Ebben a rendszerben fokozato-

san kialakultak a művelési ágak, és állandósult a szántóföldi művelés. A telepü-

lések közvetlen környékén konyhakerti növényeket termesztettek, sőt gyümölcsö-

söket is telepítettek. A rétek és legelők főleg a szántónak kevésbé alkalmas terü-

letekre szorultak vissza. A növények a szántóterület 50-60, sőt esetenként 80 %-

át foglalták el, tehát a parlagos rendszerhez viszonyítva az arányok teljesen meg-

változtak. A talaj egy-két évi pihentetésének célja a gyomok irtása, a talaj szerke-

zeti állapotának javítása és a természetes tápanyagok feltáródásának elősegítése 

volt, ugyanis a rendszer mindenekelőtt a talaj természetes tápanyagainak felhasz-

nálására épült.  

Jellemzője a nyomásos gazdálkodás volt. A kétnyomásos rendszerben a 

szántót két részre osztották: az egyik felén gabonát termesztettek, a másik felén 

ugaroltak (gabona-ugar). A háromnyomásos rendszerben a gabona a terület két-

harmadát, az ugar pedig egyharmadát foglalta el (gabona-gabona-ugar). A szántó-

földeken takarmánynövényeket nem termesztettek. A takarmányszükségletet a 

közös használatban levő rétek és legelők fedezték. 

Az alapvetően saját szükségletre termelő rendszer egyensúlyát az áru-

termelés megjelenése bontotta meg. Kezdetben ezt újabb területek szántóföldi 

művelésbe vonásával oldották meg az erdők és a legelők rovására (3. ábra).  

3. ábra: Szántóföldek kiterjedése az ugaros földművelési rendszerben  

a többi művelési ág rovására  

(Sipos, 1972 nyomán: Szalai, 1996) 
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Az erdők csökkenése a szántóföldi művelésre hátrányosan hatott (vízgaz-

dálkodás, aszály, erózió). A legelőterületek csökkenése következményeként kez-

dődött az ugarok legeltetése, mely az egyébként sem magas színvonalú talajmű-

velés romlásához vezetett, s így a termésátlagok tovább csökkentek. Ebben az 

időben az ugaros földművelési rendszer már a népesség szaporodása valamint az 

ipar fejlődése miatt megnövekedett mennyiségi igényeket nem tudta kielégíteni. 

2.4.3. Vetésváltó földművelési rendszer 

 

Az ugaroltatás felváltására kialakult többféle földművelési rendszer közül a 

legnagyobb arányban a vetésváltó földművelés terjedt el. Legelőször a XVI-XVII. 

században alakult ki a mai Belgium és Hollandia területén. A XVIII. század folyamán 

Angliában, majd Franciaországban, a XIX. században pedig Németországban vált 

uralkodóvá. Magyarországon a vetésváltó rendszer a XIX. század végén kezdett ter-

jedni először a városokhoz, ipari létesítményekhez (cukorgyárak) közeli, valamint az 

istállózó, intenzív állattenyésztést folytató gazdaságokban. Az előzőhöz viszonyítva 

lényeges változást jelentett a talajhasználat, a talajtermékenység fenntartása, az új 

termelőeszközök és -módok kialakulása terén.  

A talajhasználatban bekövetkezett változásokat a következőkkel jel-

lemezhetjük. Minden természetes takarmánytermő területet feltörtek, amely szán-

tóföldi művelésre alkalmas volt. Természetes takarmánytermő területként csak a 

nagy hozamú rétek, a mély fekvésű, vízrendezetlen rétek és legelők, valamint a 

szikes legelők maradtak meg. A takarmánynövények termesztése a szántóföldre 

helyeződött át. Jelentősen bővült a szántóföldön termesztett növényfajok száma. 

Az ugaros rendszerre jellemző gabonaféléken kívül nemcsak a takarmány-, ha-

nem az ipari növények aránya is jelentősen megnövekedett. Megszűnt az ugaro-

lás. Kialakult a növényfajok évenkénti váltására alapozott növénytermesztés. A 

szántóföldön termesztett növényeket két csoportba sorolták: talajtermékenységet 

kimerítő és gazdagító csoportba. Olyan növényi sorrendet alkalmaztak, amelyben 

a két növénycsoport évenként váltotta egymást. A rendszert tehát a változato-

sabb növényi összetétel és ennek megfelelő vetésforgó jellemezte.  

Az intenzívebb és sokoldalúbb talajhasználat mellett a vetésváltó föld-

művelési rendszer a talajtermékenység fenntartása terén is változást hozott az 

ugaros rendszerhez viszonyítva. Az ugarszakasz helyét elfoglaló évelő vagy egy-

éves pillangós takarmánynövények javították a talaj termékenységét. A fejlődő 

állattenyésztés lehetővé tette az istállótrágya rendszeres használatát. Az istálló-

trágyát általában a kapás növények alá adták, amelyek azt a legjobban meghálál-
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ták, de az istállótrágya több éves tartamhatásánál fogva a következő növények 

termésére is kedvező volt. Az intenzívebb állattenyésztő gazdaságokban 2-3 ha 

szántóra jutott egy számosállat. Ez lehetővé tette az istállótrágya négyévenkénti 

rendszeres használatát. A műtrágyaipar kialakulása a nyugat-európai országokban 

már a XX. század első évtizedeiben lehetővé tette az istállótrágya mellett a rend-

szeres, kiegészítő műtrágyahasználatot. 

A vetésváltó rendszerben, főleg pedig annak második szakaszában jelen-

tős tényezővé vált a gépesítés fejlődése. A jobb talajművelő eszközök, a gőzeke 

majd a traktor megjelenése lehetővé tette a mélyebb talajművelést. Ez az igény 

főleg a kapás, az évelő és az ipari növények termesztésével került előtérbe. A 

cséplőgép megjelenése az állatokkal végzett nyomtatást és az emberi erővel vég-

zett kézi cséplést váltotta fel. Ezt követte az aratás gépesítése, majd pedig az ara-

tás és a cséplés egyidejű végzésére alkalmas kombájn megjelenése. Magyarorszá-

gon ez a felvázolt folyamat a XIX. század 60-as, 70-es éveitől számítva mintegy 

70-80 év alatt ment végbe. 

Ez a sokoldalú fejlődés a termésátlagok nagymértékű növekedését hozta 

anélkül, hogy ez a talaj termékenységének csökkenését, vagy a környezet egyensú-

lyának megbomlását okozta volna. A nyugat-európai országokban az őszi búza ter-

mése az ugaros rendszerben 7-8 q/ha volt a XVII. században. A vetésváltó rendszer 

kezdeti elterjedése idején az 1840-1880 közötti években a búza hektáronkénti termé-

se 16-17 q-ra, majd az 1900-1930 közötti időszakban 25-30 q-ra növekedett. Magya-

rországon ugyanezen értékek az egymást követő időszakokban 6-7 q/ha, 8-10 q/ha 

majd a századfordulót követően 15-20 q/ha között alakultak. 

2.4.4. A mezőgazdaság iparosítása, iparszerű mezőgazdálkodás  

 

A XVIII. és XIX. század fordulóján kezdődött el az az újabb szakasz, 

amely a földhasználat intenzitásának leírt növelési folyamatába illeszkedik, 

és még ma sem fejeződött teljesen be. Alapvető kiváltó oka a felgyorsult népes-

ségnövekedés és az ebből fakadó kereslet- és árnövekedés volt. A gazdálkodás 

kezdetben új területek meghódításával (szűzföldek feltörése stb.) és különböző 

melioratív beavatkozásokkal (mocsarak lecsapolása, folyamszabályozás, stb.) 

igyekezett lépést tartani a népesség növekedésével. Ezek a törekvések azonban 

hamarosan korlátokba ütköztek még akkor is, ha a XX. század közepéig eltartott 

az a folyamat és törekvés, hogy az ember az „érintetlen természet” utolsó szige-

teit művelésbe vonja.  
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Ezt a folyamatot csak még jobban felgyorsította az az időbeli egybeesés, 

hogy éppen akkor kezdtek végleg kimerülni a területnövelésben rejlő terme-

lésnövekedés lehetőségei, amikor elkezdődött az – a ma is tartó, és a prognózi-

sok szerint e századra is jelentős mértékben áthúzódó – demográfiai robbanás 

(4. ábra), amelynek következtében a világ jelenlegi 6 milliárdos népessége a 

XXI. század végére feltehetően meghaladhatja a 10 milliárd főt.  

4. ábra: A világ népességének növekedése (milliárd fő)  

(Láng, 1991) 

 

Mindezek ellenére ma már mégsem azon folyik elsősorban a vita, hogy el 

tud-e ennyi embert tartani a Föld, hanem a különböző szakértők, gazdaság-, tár-

sadalom- és népesedéspolitikusok a népességnövekedés földrajzi eloszlását, gaz-

dasági, szociális és ökológiai következményeit tartják aggasztónak. Azt, hogy 

miközben a népszaporulatnak 97-98 %-a azokban a fejlődő országokban valósul 

meg, amelyekben ma is a Föld népességének 80 %-a él, aközben a világ népes-

ségének 1/5-ét kitevő „legfejlettebb” társadalmak tartják ellenőrzésük alatt a 

világ bruttó jövedelmének 4/5-ét, és fogyasztják el a javak valamint szolgál-

tatások 86 %-át.  

Az új út, amelytől a XX. század közepén a problémák megoldását remél-

ték, számos tényező eredőjeként mégis – vagy talán éppen ezért – az iparosodás 
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és a mesterséges energiaráfordítás növelése, a terméktömeg növelését célzó 

iparszerű gazdálkodás kialakulása lett.  

2.4.4.1. Jellemzői 

Az iparszerű, energiaintenzív, nagy mesterséges ipari eredetű anyag- és 

energiafelhasználású mezőgazdálkodási rendszerrel az ipar logikája (zárt, ember 

által szabályozott tér, funkcionális kapcsolatokon alapuló, kívülről vezérelt, pontosan 

kiszámított és kiszámítható folyamatok, stb.) mint ideál jelenik meg a mezőgazdál-

kodásban. Schuhmacher (1974) ezt az ipari logikát az alábbiakban foglalja össze: 

„A modern ipar alapelve abban áll, hogy emberek által kitalált folyamatokat 

használ fel, amelyek csak akkor működnek megbízhatóan, ha emberek által kita-

lált élettelen anyagokra alkalmazzák őket. Az ember alkotta anyagokat többre be-

csülik a természetes anyagoknál, mert mérték szerint lehet előállítani őket, és mi-

nőségük tökéletesen ellenőrizhető. Az ember alkotta gépek megbízhatóbban és 

kiszámíthatóbban dolgoznak, mint az olyan élő valóságok, mint az ember. Esz-

ményképe az eleven tényező kiküszöbölése, - ideértve még az emberi tényezőt is - 

annyira, hogy a termelőfolyamat teljesen gépek dolga legyen. Alfred North 

Whiteheadhez hasonlóan, aki az életet a világegyetem önmagát ismétlő gépezete 

elleni támadásként határozta meg, a modern ipart is úgy határozhatjuk meg, mint 

támadást az élő természet kiszámíthatatlansága, pontatlansága, egyetemes sze-

szélyessége és megátalkodottsága ellen.”  

Alaptörekvése ennek megfelelően a függetlenedés, mesterséges szabá-

lyozás, a természeti erőforrások fokozatos kicserélése (helyettesítése) mester-

séges erőforrásokkal. További jellemzői ezen alaplogikából, alapideálból többé-

kevésbé jól levezethetők, amelyek vázlatosan az alábbiakban foglalhatók össze 

(Ángyán, 1991). 

 A függetlenedési alapelvnek megfelelően a tér egyéb (biológiai és tár-

sadalmi élettér) szerepeinek rovására figyelmét kizárólag a terme-

lési feladatokra irányítja, a megoldásokat, technológiai folyamatokat 

kizárólag azok termelékenysége, hatékonysága és gazdaságossága 

alapján választja ki és használja. Mi sem fejezi ki jobban ezt a szemlé-

letmódot, mint a német mezőgazdaság klasszikusának (akit sok ma-

gyar mezőgazda még ma is szellemi atyjának ismer el), Albert 

Thaernek a megállapítása, aki 1810-ben! így jellemzi a mezőgazdasá-

got: “A mezőgazdaság olyan ipar, amelynek a célja, hogy növényi és 

állati eredetű termékek előállításával profitot termeljen.”.  
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 Ennek érdekében koncentrációra és centralizációra törekszik, a mé-

reteket (üzem, tábla, gép) növeli, igyekszik minél nagyobb “homo-

gén” területeket kialakítani, ezek révén a „központi vezérlést”, a fo-

lyamatok „kézben tartását” minél hatékonyabbá tenni. 

 Alapmódszere a környezet átalakítása az elhatározott feladatok és te-

vékenységek igényei szerint, vagyis a teret alakítja a feladathoz, és 

nem a tér adottságaihoz keres illeszkedő tevékenységeket.  

 Mindezekkel összefüggésben előbb szándékos, majd a környezet ösz-

szeomlásával fokozódó mértékű kényszerű, rohamos – a beszállítói 

ipari és tőkeérdekeknek tökéletesen megfelelő – mesterséges erőfor-

rás ráfordítás-növelés kíséri.  

A magyar mezőgazdaság II. világháborút követő fejlődésében e jel-

lemzők tetten érhetők. Az ipari eredetű, illetve feldolgozású anyagok részaránya 

mezőgazdaságunk összes anyagfelhasználásán belül a 60-as évek elején ugyanis 

még elenyésző volt, de a közvetlen és közvetett energiabevitel rohamos növe-

kedése következtében az 1980-as évek közepére megközelítette a 60 %-ot. A 

gyors ütemű iparosodó fejlődés hatására 25 év alatt a területegységre jutó hoza-

mok megkétszereződtek. Magyarország élelmiszerekből önellátóvá vált, sőt jelen-

tős export árualapot is előállított, amely a fizetési mérleg egyensúlyban tartásának 

egyik legfontosabb elemévé vált. Ugyanakkor alapjaiban megváltozott a paraszt-

ság évszázadok alatt kialakult hagyományos, a természeti folyamatokhoz közelál-

ló életmódja, a termelési módszerek, az alkalmazott fajták, a tápanyagellátás, a 

növényvédelem egész rendszere (Madas, 1985).  

Az intenzív, növekvő ráfordítások, energiabevitel kezdeti látványos sike-

rei azt sugallták, hogy az ipari folyamatokhoz hasonlóan szabályozható és kör-

nyezetétől egyre inkább függetleníthető a gazdálkodás. Ez csak úgy valósítható 

meg, ha a „kikapcsolt” természeti erőforrások pótlására a rendszerbe egyre több 

mesterséges energiát viszünk be. Azt a felfogást, hogy a kibocsátott termék 

mennyisége a meghatározó, ami csaknem kizárólag az energiatranszformáló 

rendszer (növényfajta) teljesítőképességétől és a bevitt energiák mennyiségétől 

függ, nálunk pl. a fajtaváltás felgyorsult folyamata (5. ábra), de a termelésben 

felhasznált műtrágyák és növényvédőszerek mennyiségének robbanásszerű 

növekedése (1. és 2. táblázat) is jelezte.  
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5. ábra: A fajta minősítésének éve és termesztésben maradásának időtartama 

(életkora) (Ángyán-Menyhért, 1988) 

 

A környezetnek az elhatározott funkciók és tevékenységek igényei 

szerinti átalakításával, a természeti erőforrások kikapcsolásával járó roha-

mos mesterséges energiaráfordítás-növelési kényszer (1. és 2. táblázat) azon-

ban olyan önmagát gerjesztő folyamat, amely már a termésátlagok növekedése 

időszakában is káros tendenciákat indít el a környezetben, majd ezen látens fo-

lyamatok káros környezeti és gazdasági hatásai már a felszínen is jól látható 

módon megjelennek. Ekkor a termésátlagok még - igaz, hogy egyre nagyobb rá-

fordításokkal, energiabevitellel és így természetesen egyre gazdaságtalanabbul, 

de - növekedhetnek. A jelek arra utaltak, hogy a magyar mezőgazdaság az 1980-

as évek végére ebbe a „fejlődési” szakaszba jutott.  
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1. táblázat: A mű- és szervestrágya felhasználás Magyarországon (1931-2002) 

(Ángyán, 1991. és Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyvek adatai alapján)  

Időszak Szántó +  

kert + 

gyümölcsös 

+  

 

Műtrágyahatóanyag-felhasználás 

Szervestrágya 

felhasználás 

Szerves-

trágyázott 

terület  

aránya, 

 szőlő 1000 t/év kg/ha/év    

 mill. ha N P K NPK NPK millió 

t/év 

t/ha/év %  

1931-40. 5,95 2 10 1 13 2,2 30,0 5,04 25,0 

1941-50. 5,90 11 19 5 35 5,9 26,5 4,49 21,0 

1951-55. 5,85 15 12 8 35 6,0 25,7 4,39 20,1 

1956-60. 5,75 60 55 25 140 24,3 21,5 3,74 18,1 

1961-65. 5,63 143 100 56 299 53,1 20.5 3,64 13,7 

1966-70. 5,62 293 172 150 615 109,4 22,0 3,91 13,7 

1971-75. 5,54 479 326 400 1205 217,5 14,6 2,62 7,6 

1976-80. 5,39 556 401 510 1467 272,2 14,3 2,65 7,4 

1981-85. 5,30 604 394 495 1493 281,7 15,3 2,92 7,6 

1986-90. 5,25 487 278 324 1081 207,1 13,0 2,48 6,2 

1991-95. 5,02 172 25 27 224 44,6 6,3 1,25 3,1 

1996-2000 4,99 235 40 42 317 63,5 2,1 0,43 1,0 

2001 4,80 275 58 62 395 82,3 2,1 0,44 1,0 

2002 4,80 293 60 70 423 88,1 3,0 0,63 1,5 

2. táblázat: A növényvédőszer - felhasználás Magyarországon (1951-2000) 

(Ángyán, 1991. és Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyvek adatai alapján)  

Időszak Szántó+kert 

+ 

Gombaölő Gyomirtó Rovarölő Egyéb Össze-

sen 

Összesen Ható-

anyag 

 gyümölcsös + 

szőlő 

      

 mill. ha  1000 tonna/év kg/ha/év 

1951-60. 5,80 11,6 0,2 1,3 - 13,1 2,3 0,9 

1961-65. 5,63 12,5 1,2 2,9 - 16,6 3,0 1,2 

1966-70. 5,62 13,5 21,2 6,6 - 41,3 7,3 2,7 

1971-75. 5,54 17,6 21,4 15,6 - 54,6 9,9 3,9 

1976-80. 5,39 19,2 28,8 15,0 3,0 66,0 12,2 5,5 

1981-85. 5,30 19,8 27,5 13,5 3,5 64,1 12,1 5,6 

1986-90. 5,25 12,5 20,2 13,5 1,3 47,5 9,1 4,2 

1991-95. 5,02 5,3 8,6 5,8 0,5 20,2 4,0 2,8 

1996-2000 4,99 5,6 8,9 4,4 2,8 21,7 4,4 2,5 

A mezőgazdaságot ebben az állapotában érte a politikai- gazdasági rend-

szerváltás valamint a tulajdonosi és birtokszerkezet átalakulása. Sokan önmagá-
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ban ennek tulajdonítják a termésátlagok és termelési eredmények hirtelen romlá-

sát, mi azonban úgy gondoljuk, hogy ehhez maga a leírt és a következőkben be-

mutatásra kerülő folyamat és gazdálkodási logika legalább ilyen - ha nem na-

gyobb - mértékben hozzájárult. Az energia - intenzív rendszer ugyanis abban a 

pillanatban összeomlik, ha abból - akár pénz szűkében, akár más megfontolás-

ból - kivesszük a természeti erőforrásokat helyettesítő műtrágyákat, növény-

védő szereket, a közvetett és közvetlen energiabevitelt, miközben a gazdál-

kodás egyéb összetevőit, logikáját, rendszerét nem változtatjuk meg. Meg-

győződésünk tehát, hogy az 1. és 2. táblázatban jelzett ráfordításcsökkenés - 

megfosztva az iparszerű gazdálkodást lételemeitől - legalább olyan mértékben 

hozzájárult a visszaeséshez, mint maga a tulajdonosi- és birtokstruktúra megvál-

tozása.  

Az iparszerű gazdálkodás koncentrációs és centralizációs törekvését jól 

jelzi az intenzív iparosítás időszakának birtokszerkezeti átalakulási folyama-

ta is. A 3. táblázat a gazdaságok méret szerinti megoszlását mutatja 7 időke-

resztmetszetben. 

3. táblázat: A gazdaságok számának alakulása a birtokméret szerint (db) 

Birtokméret (ha) 1895 1935 1949 1965 1975 1989 2000 

  - 10  2 123 634 1 533 440 1 363 000 ~ ~ ~ 907 154 

 11 - 50 229 202 83 823 71 267 ~ ~ ~ 47 330 

 51 - 100 14 798 6 685 2 933 6 ~ ~ 5 745 

 101 - 300 13 936 8 027 3 000 31 ~ ~ 4 012 

 301 - 500 2 096 908 400 257 17 2 679 

 501 - 1000 2 827 781 200 875 67 35 684 

 1001 - 5000 984 658 ~ 2 241 1 368 866 1 214 

 5001 - 10000 4 25 ~ 61 278 398 51 

 10000 -  11 59 ~ 11 20 74 47 

Összesen 2 387 492 1 634 406 1 440 800 3 482 1 750 1 375 966 916 

Átl. méret (ha) 9 6 8 1 658 3 454 4 716 5 

 

Források:  

 

 Agrártörténeti tanulmányok 4. (1976): A magyar mezőgazdaság a XIX-

XX. században (1848-1949).Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976 

 KSH (1979): Mezőgazdasági Adattár I. Budapest 

 KSH (1990): Magyar Statisztikai Évkönyv, 1990. Budapest.  

 KSH (2000): Magyar Statisztikai Évkönyv, 2001. Budapest. 

A táblázat alapján első közelítésben megállapítható, hogy a II. világhá-

borút követő földosztást megelőzően Magyarország birtokstruktúráját egyrészt a 

hatalmas nagybirtokok (latifudiumok) másrészt a törpebirtokok milliói jellemez-

ték: az 1000 holdas vagy nagyobb birtokok száma 1070 volt (0,06 ezrelék) és a 
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területnek 29,8 %-át foglalták magukba, ugyanakkor a földbirtokok 85,2 %-a, va-

gyis a 10 holdnál kisebb birtokok osztoztak az összes terület 19,4 %-án. 

Az óriásbirtokok felosztásával, a földreform hatására jelentősen gyara-

podott a kis- és középparaszti gazdaságok száma. Az intenzív iparosítás idősza-

kában a nagyüzemesítés hatására a birtokszám drasztikusan lecsökkent, a bir-

tokméret pedig ugyanilyen mértékben növekedett, és súlypontja előbb 1.000-

3.000, majd 3.000-5.000 végül pedig 5.000-10.000 ha közé tevődött át. Végül is a 

gazdaságok túlnyomó többsége (több mint 90 %-a) az 1.500-10.000 ha-os sávban 

helyezkedett el.  

Napjaink birtokstruktúrájáról sajnos az mondható csupán el, hogy az át-

alakulási folyamat még egyáltalán nem zárult le, ráadásul a földtulajdon és a 

földhasználat jelentős mértékű szétválása következtében a tulajdoni méret és az 

üzemméret közel sem azonos. Annyi a 2000. évi agrárszerkezeti összeírás adatai 

alapján azonban megállapítható, hogy a birtokstruktúra ismét kétpólusúvá 

vált, ahol a 10 ha alatti nagy számú, de kis területet használó törpebirtokok és a 

néhányezer nagybirtok uralja a szerkezetet, amely sok hasonlóságot mutat a két 

világháború közti birtokszerkezettel. 

2.4.4.2. Eredményei  

Most vessünk arra egy pillantást, hogy melyek fogadhatók el az iparszerű 

gazdálkodás eredményeiként, és soroljuk fel tézisszerűen közülük is a legfonto-

sabbakat vagy legalábbis a vitákban leggyakrabban előforduló érveket. 

A terméktömeg valamint a termésátlag az iparosítás fő időszakában, 

1960 és 1985 között megtöbbszöröződött. A 6. ábra és a 4. táblázat adatai ezt 

néhány kiemelt növényfaj esetében jól szemléltetik. Magyarország ennek hatására 

mezőgazdasági termékekből ismét gyorsan önellátóvá vált, majd jelentős export 

árualapot is előállított, amely az ország fizetési mérlegének javításában is igen 

jelentős szerepet játszott. 
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6. ábra: A gabonafélék termésátlagának hosszú trendje Magyarországon 

(Ángyán-Menyhért, 1988) 

 

4. táblázat: Néhány kiemelt szántóföldi növény termésátlaga (t/ha) 

(Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyvek adatai alapján)  

Időszak Növényfajok 

 Őszi búza Kukorica Cukorrépa Lucerna 

1931-40. 1,37 1,87 20,34 4,06 

1951-60. 1,48 2,19 19,94 3,83 

1961-65. 1,86 2,61 24,64 2,97 

1966-70. 2,43 3,23 32,52 4,30 

1971-75. 3,32 4,17 33,00 4,79 

1976-80. 4,06 4,85 33,64 5,29 

1981-85. 4,63 6,11 38,90 5,23 

1986-90. 4,88 5,63 38,40 5,24 

1991-95.  4,26 4,43 31,23 4,59 

1996-2000 3,76 5,50 39,62 4,95 

2001 4,31 6,22 43,78 5,42 

2002 3,51 5,05 41,08 4,48 

Miközben az abszolút termésingadozás nőtt, a relatív termésingadozás - 

éppen a termésátlagok rohamos növekedése következtében - jelentősen csökkent 

(5. táblázat).  
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5. táblázat: A búza és a kukorica országos termésátlagának szélső értékei  

(Bocz et al., 1992 és Mezőgazdasági Statistikai Évkönyvek adatai alapján) 

Évek Búza Kukorica 

 t/ha termésingadozás t/ha termésingadozás 

1921-30 0,90 - 1,59 51 % 0,92 - 2,07 77 % 

1931-40 1,10 - 1,66 41 % 1,20 - 2,29 63 % 

1961-70  1,57 - 2,71 53 % 2,03 - 3,79 60 % 

1971-80 3,07 - 4,76 43 % 3,54 - 5,40 42 % 

1981-90 4,00 - 5,44 31 % 5,47 - 6,86 23 % 

1991-2000 3,05 – 5,19 53 % 3,50 – 6,71 65 % 

Az időjárási anomáliákat tompítani képes és ezzel a termésingadozást 

csökkentő, a gazdálkodás eredményének kiszámíthatóságát növelő technológiák 

mögött bőséges – sokszor a kultúrnövény termésképzéséhez szükséges mértéket 

meghaladó – tápanyagellátás állt, amiben kiemelt szerep jutott a könnyen oldódó 

N-műtrágya forrásoknak. 

Az is gyakran elhangzik, és sok igazság van benne, hogy ebben az idő-

szakban kezdeti anyagi gyarapodás, viszonylagos anyagi jólét ( „jól-lét”!), 

szociális biztonság jellemezte a falvakat, amely a tulajdonosok bérmunkássá vá-

lásával járó rendszeres jövedelemmel is összefüggött. 

Feltétlenül a rendszer eredményeként könyvelheő el az is, hogy, a külön-

böző üzemi formák (nagyüzem, kisüzem, háztáji) sajátos, számos vonatkozásban 

hatékony együttműködése valósult meg.  

Mindezen elvitathatatlan eredmények arra utalnak, hogy az iparszerű 

gazdálkodás adott történelmi helyzetben, a gazdaság és társadalom meghatározott 

fejlődésfokán természetes, az intenzifikáció leírt folyamatába illeszkedő lépcső-

fok volt. 

2.4.4.3. Problémái 

A környezetnek az elhatározott funkciók és tevékenységek igényei 

szerinti átalakításával, a természeti erőforrások kikapcsolásával járó roha-

mos mesterséges energiaráfordítás-növelési kényszer azonban olyan önmagát 

gerjesztő folyamat, amely már a termésátlagok növekedése időszakában is káros 

tendenciákat indított el a környezetben, majd ezen látens folyamatok káros kör-

nyezeti, gazdasági, társadalmi és regionális hatásai már a felszínen is jól látha-

tó módon megjelentek. Miközben ugyanis ez az iparszerű mezőgazdálkodás igen 
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jelentős termelésnövekedést eredményezett, aközben egyre nagyobb számban 

jelentkeztek azok a problémák, amelyek kedvezőtlenül hatnak magára a termelés-

re, de a helyi társadalomra és az általános emberi létfeltételekre is. Ezek a nega-

tív jelenségek többségükben az energiaintenzív földhasználat és az ezzel 

együtt járó növekvő közvetlen (üzemanyag) és közvetett (műtrágya, 

növényvédőszer, gép, stb.) energiabevitel környezetterhelő és az élőmunkát, az 

embert kiszorító hatásának tulajdoníthatók (Ángyán, 1991).  

Közülük számos a termelési alapokat romboló jelenségek közé sorol-

ható, mint például a növényi és állati genetikai alapok beszűkülése, pusztulása, a 

biodiverzitás csökkenése, a gyomosodás, fajspektrum-beszűkülés, rezisztencia, a 

termőtalaj pusztulása (szervesanyag-tartalmának, biológiai életének csökkenése, 

savanyodása, vizenyősödés, láposodás, szikesedés, illetve sivatagosodás, kiszára-

dás, talajvízszint süllyedés, a talajszerkezet romlása, porosodás, tömörödés), vagy 

a mezőgazdasági területek és termékek szennyeződése, a mezőgazdasági terület 

csökkenése az iparosítás és az urbanizáció következtében. 

Mások az emberi létfeltételek közvetlen veszélyeztetettségére utalnak, 

mint például a vadon élő növény- és állatfajok, természetes biotópok, élővizek, talaj-

víz, rétegvíz, ivóvízbázisok elszennyeződése, szermaradványok feldúsulásának, 

metabolitjaik nyomonkövethetetlen rekombinálódásának kiszámíthatatlan hatása az 

élőlényekre, köztük az emberre, az élelmiszerek beltartalmának felhígulása, táplálko-

zási és környezeti eredetű humán egészségkárosodás, tájképi elszegényedés, inger-

szegény környezet, az ember belső (pszichikai, fizikai, biológiai) és külső (természeti, 

társadalmi és épített) környezetének erős eróziója, szellemi és lelki elsivárosodás. 

Ugyanakkor számos olyan jelenség is felerősödött, amelyek a közgazda-

sági, piaci, társadalmi közeg megváltozására, az iparszerű gazdálkodás elle-

hetetlenülésére utalnak. Ilyenek például a vidéki munkanélküliség és elvándorlás 

felgyorsulása, a városkörnyéki munkanélküli nyomornegyedek szaporodása, 

gettósodása a maga szociális, egészségügyi, bűnözési és egyéb – az egész társa-

dalmat sújtó – problémáival, a negatív externáliák (társadalmi költségek) minde-

zekkel összefüggő rohamos növekedése, az energiaigényes gazdálkodás erős füg-

gősége az energetikai piactól, a véges mennyiségű kőolaj árának hosszú távú tör-

vényszerű és exponenciális emelkedése, ezzel a petrolkémiai bázisú anyagok és 

energiahordozók felhasználására alapozó gazdálkodási stratégia előrelátható 

veszteségessé válása, ellehetetlenülése, a gyenge minőségű tömegáruk iránti fize-

tőképes kereslet erőteljes csökkenése a piacokon, igény a változatosabb élelmi-

szer-kínálat iránt, szelektívebb vásárlási szokások, a közvélemény fokozódó 
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nyomása a „biztonságosabb” élelmiszerek előállítása érdekében, társadalmi előí-

téletek az élelmiszerek minőségének és biztonságának vonatkozásában, különö-

sen ha azokat új technológiák (besugárzás, biotechnológia, génsebészet) segítsé-

gével állították elő, vagy a növekvő társadalmi érzékenység környezetünk iránt, a 

természeti erőforrások felhasználásának korlátozása, a súlyos veszélyek fokoza-

tos felismeréséből fakadó idegenkedés a GMO-któl, a génmanipulációtól, növek-

vő etikai érzékenység az állatvédelemmel kapcsolatban. 

E negatív – egymással is összefüggő – jelenségek és a természeti, gaz-

dasági, társadalmi környezet megváltozásának első figyelmeztető jelei az 1970-es 

évek közepétől már Magyarországon is mutatkoztak. Lássunk e problémákra 

– különböző területekről vett – néhány jellegzetes példát. 

2.4.4.3.1. A diverzitás csökkenése 

A diverzitás, a sokszínűség biológiai, ökológiai (élőhelyekre, fajokra és 

génkészletekre vonatkoztatott) valamint földhasználati, üzemszerkezeti és gaz-

dálkodási értelemben egyaránt fontos mutatója a folyamatoknak, a változás 

kedvező vagy káros irányának. 

2.4.4.3.1.1. A mezőgazdaság és a biológiai sokféleség kapcsolata 

A mezőgazdálkodás és a környezet szoros, de egyben kényes egyensú-

lyokra épülő kapcsolatára utal, hogy míg egy – az ökológiai feltételekhez – al-

kalmazkodó mezőgazdálkodás elengedhetetlen feltétele a területfedő termé-

szetvédelemnek, a biodiverzitás, a környezeti egyensúly fenntartásának, ad-

dig egy környezettől függetlenedő, iparos, „csúcsra járó” rendszer épp ellen-

kező hatású. 

A mezőgazdálkodás biológiai sokféleséget növelő hatása arra vezethe-

tő vissza, hogy az általa létrehozott antropogén agrárökoszisztémák új élőhelye-

ket és lehetőségeket nyitottak olyan fajok részére, amelyek az erdővel borított 

természeti tájakon nem találták volna meg létfeltételeiket. A föld használatba vé-

telével összefüggő biodiverzitás növekedésre és annak mértékére igen szemléle-

tes példát ad a közép-európai flóra diverzitásának változási tendenciáit szemlélte-

tő 7. ábra. 

Megállapítható, hogy a flóra diverzitása az ipari forradalom időszakára 

érte el Közép-Európában a maximumát. Kr.e. 4500 körül a diverzitás ennek még 

50 %-a sem volt. Az ábra egyúttal azt is jelzi, hogy az ipari forradalmat követő 
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erőteljes intenzifikáció a környezet túlhasználata, terhelhetőségét aránytalanul 

meghaladó mesterséges energiaráfordítás, ipari inputnövelés drasztikus diverzi-

táscsökkenést okozott, s amit a környezet kíméletes és fokozatos használatba vé-

tele e tekintetben 2500 év alatt felépített, azt a túlhasználat 250 éve tökéletesen 

lerombolta. A tendencia folytatásának beláthatatlanok a következményei. 

7. ábra: A közép-európai flóra diverzitásának változása  

(Hüppe 1990 nyomán Harrach 1994) 
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A mezőgazdálkodás hazánkban a század hatvanas évtizedéig csak kis 

mértékben okozott környezetkárosodást. Egészen a közeli múltig jelentős terüle-

teken alkalmaztak olyan hagyományos, illetve törvényileg szabályozott gazdál-

kodási módokat, amelyek változatos élőhelyi viszonyok fenntartását és 

fajgazdag élővilág megélhetését tették lehetővé, mint pl.: 

 sekély talajú termőhelyeken a talajvédelmi funkciójú, természetközeli, 

fajgazdag erdőtársulásokban, amelyeket, mint véderdőket tartottak fenn ; 

 a sík-, és dombvidéki füves pusztákon, mint extenzív használatú lege-

lőtájakon, amelyek Közép-Európában egyedülálló tájképi értékeket, és 

sajátos összetételű, fajgazdag életközösségeket őriztek meg (Horto-

bágy, Kiskunság); 

 nagy folyóink természetközeli állapotú árterein, holtágakkal, liget- és 

láperdőkkel, hagyományos ártéri gazdálkodás maradványaival; 

 domb-, és hegyvidéki, hagyományos rétgazdálkodású, szőlő-és gyümölcs-

termelő területeken, gyakran az ősi területhasználat és településszerkezet 

maradványaival (Őrség, Tokaj-Hegyalja, Szatmár-Bereg stb.); 

 dombvidéki, hagyományos vetésforgós művelésű területeken, a mo-

csár és láprétek hagyományos kezelésével (Ny-Dunántúl, Beregi-sík, 

Nyírség). 

Az agrártermelés területeinek növelését célzó nagy folyamszabályozási 

és lecsapolási hullámok (Duna, Tisza, Lajta-hanság, Nagyberek, stb.) jelentős 

változásokat hoztak, különösen a korábbi vizes területek használatában, melyeket 

tovább erősített a földhasználat intenzitásának növekedése. 

Az 1960-as évektől a rendszerváltásig Magyarország agrártermelését az 

intenzív földhasználat és az un. iparszerű gazdálkodási formák jellemezték , és 

ezek már nagyobb környezeti terhelést, természetpusztítást és károsodást okoztak. 

Az elsődleges cél a hozamok folyamatos növelése volt és ez csekély teret hagyott 

az agrárterületek élővilágának túlélésére. A termelési lehetőségek vélt kibővítése 

érdekében költséges és kockázatos meliorációs programokba fogtak, amellyel a 

mezőgazdaság számára addig kedvezőtlen adottságú területeket is megpróbálták 

bevonni a kemizált nagyüzemi termelésbe.  

Ezek a kísérletek számos értékes vizes élőhelyet (láprétet, láperdőt, liget-

erdőt stb.) tettek tönkre és hozzájárultak olyan gazdaságilag is káros folyamatok 

elmélyüléséhez, mint a talajvízszint süllyedése, kártevő rovarfajok tömeges el-

szaporodása és az erdőpusztulás. 



 43 

Napjainkban az ország területének 63 %-a a mezőgazdaságilag hasznosí-

tott terület, a termőterület pedig mintegy 83 %-ot tesz ki, így a mezőgazdaság a 

környezet állapotára igen jelentős hatással van nem csupán a közel 6 millió ha 

művelt területen, hanem az érintkező egyéb területeken is. A mezőgazdálkodás 

káros környezeti hatásai közül az egyik legfontosabb a biológiai sokféleséget 

veszélyeztető, csökkentő hatása. Okainak többsége a termőhely adottságait, 

környezeti érzékenységét meghaladó földhasználati, gazdálkodási intenzitásra, 

annak mértéktelen növekedésére vezethető vissza. Lássunk ezek közül néhányat!  

 Az emberi populációk létszámnövekedése és az ezzel párhuzamos, 

egyre intenzívebb élőhely-hasznosítás következtében az életközös-

ségek populációi is jelentős emberi befolyás alá kerültek. A hatások 

egyik csoportját az jelentette, hogy az ember kiválasztott és háziasított 

néhány fajt. Ezeket egyre nagyobb tömegben kezdte termeszteni, illet-

ve tenyészteni, és elterjesztette mindenütt a Földön. Egyre nagyobb te-

rületeket vont mezőgazdasági termelésbe. Ennek következtében a va-

don élő fajok élettere szűkült, esetleg meg is szűnt. Mindez automati-

kusan a fajspektrum szegényedéséhez vezetett. A mezőgazdaságnak 

valószínűleg ez a legfontosabb fajszámcsökkentő hatása. Elég, ha csu-

pán a fajokban leggazdagabb, trópusi őserdők kiirtására és a helyükön 

kialakított primitív, monokultúrás mezőgazdálkodásra gondolunk. 

 A mezőgazdasági tevékenység következtében történő fajpusztulás 

rendszerint a nagytestű fajok eltűnésével kezdődik. Először az erdő-

ket irtják ki, hogy szántóföldekhez jussanak. Ez így történt a történel-

mi korokban a mérsékelt égövön és a trópusi területeken ma is így zaj-

lik. Visszafogott számítások szerint is a Földön mintegy 10 hektár erdő 

pusztul el percenként (Ehrlich és Ehrlich 1995). Nyilvánvaló, hogy az 

élettér csökkenése először a nagytestű növényeket és állatokat érinti. A 

nagytestű állatok veszélyeztettebbek, mint a kisebbek azért is, mert 

feltűnőbbek és nagyobb mennyiségű táplálékot jelentenek az ember 

számára. A nagytestű növényevő állatok eltűnése különösen feltűnő 

a Föld túlnépesedett területein, ahol a táplálékszükséglet kielégítésé-

re legelőször ezek a lények szolgáltak. Van olyan felfogás, amely sze-

rint a dél-amerikai őserdők vidéke többek között azért ritkán lakott, 

mert ott kevés nagytestű növényevő állatfaj él. Az ok és okozati össze-

függések azonban nem egyértelműek. 

 Egy faj eltűnésével a táplálékláncokban ráépülő fajok (ragadozók, 

parazitáik és parazitoidjaik) is veszélybe kerülhetnek, végül kipusztul-

hatnak. A nagyobb testtömegű fajok eltűnése több egyéb faj pusztulá-
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sát vonja maga után. Becslések szerint egyetlen növényfaj kihalása át-

lagosan mintegy 30 specializált, egyéb szervezet kipusztulásához ve-

zet. Trópusokon azonban található olyan fafaj, amelyen csupán specia-

lista bogárfajból mintegy 160 él. Becslések szerint ez azt jelenti, hogy 

ezen egyetlen faj kipusztulása mintegy 600 további állatfaj pusztulását 

vonná maga után (Ehrlich és Ehrlich 1995). 

 Az iparszerű mezőgazdasági termelésbe vont területeken élő fajok 

számát rendszerint nem vizsgálják, a gazdálkodás szervezésénél nem 

veszik figyelembe. Megelégednek a termelés szempontjából közvetle-

nül fontos fajok, a termesztett növények és gyomok, a tenyésztett álla-

tok valamint ezek parazitái, a területen előforduló kártevők számbavé-

telével. Ez mindösszesen néhány tíz faj táblánként. Ha az eddig figye-

lembe nem vett fajokat is számba vesszük, kiderül, hogy a talajokban – 

még növénytakaró teljes hiányában is – rendkívül bonyolult faji össze-

tételű életközösségek vannak, amelyek nagyon különböző szervezetek 

millióiból tevődnek össze. 

 A monokultúrák elterjedése az egyik legfontosabb oka a fajszám 

csökkenésének a mezőgazdasági területeken. Ez az előzőekben leír-

takból egyenesen következik. Ennek mindent homogenizáló törekvése 

és hatása gyökeres ellentétben van a természet sokszínűségével.  

 A mezőgazdasági termelési technológiák a földrészek között is terjed-

ni kezdtek, a növény- és állatfajok elterjesztése a faj saját areáján kívül 

is lehetséges módszerré vált. Fajokat telepítettek a termés növelése, 

növényvédelem vagy egyéb célokból. Idegen fajok betelepítésének 

következtében azonban az őshonos fauna gyakran károsodott, mivel az 

idegen faj (fajok) létszámszabályozásának tényezői (ragadozók, para-

ziták, abiotikus feltételek) nem voltak jelen, és így nem szabhattak 

természetes gátat a betelepített faj szaporodásának. Ebben az össze-

függésben utalni kell a transzgénikus szervezetek (GMO-k) mezőgaz-

dasági felhasználásának kockázataira is. Erre még később részletesen 

visszatérünk. 

 A túl nagy intenzitású legeltetés jelentősen befolyásolja a növények 

fajösszetételét. A legelők túlterhelése gyakran vezet a fajösszetétel 

változásához és ritka fajok kihalásához, esetenként a növénytakaró tel-

jes pusztulásához. A nagytestű növényevő háziállatok válogatva fo-

gyasztják a növényeket, gyakran éppen a  ritka fajokat, tapossák a le-

gelőt, és ezzel kiirtják a mechanikai hatásokra érzékeny növényfajo-
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kat, valamint tömörítik a talajt. Mindezek a hatások a legelők növé-

nyeinek diverzitáscsökkenéséhez vezethetnek. 

 A mezőgazdaságban alkalmazott peszticidek hatásairól már igen 

sok információ áll rendelkezésre. Ezeket itt még vázlatosan sem tudjuk 

ismertetni. Csupán a példa kedvéért közöljük a 6. táblázatot, melyből 

világosan kiderül: hiába fejlesztettek speciális inszekticideket, 

fungicideket valamint herbicideket, és tesztelték azokat a szokásos la-

boratóriumi fajokon, specificitásuk a nem célszervezetekre nézve már 

nem érvényesül. A szervesanyagok dekompozíciója szempontjából 

fontos talajlakó ugróvillás rovarokra a vizsgált peszticidek mindegyik 

típusa letális lehet már a gyakorlatban átlagosan használt koncentráci-

ókkal is, függetlenül attól, hogy inszekticidről, herbicidről vagy 

fungicidről van-e szó. A megállapítás fordítottja is igaz: voltak 

inszekticidek, amelyek viszont nem pusztították el ezeket a rovarokat 

(Kiss és Bakonyi 1990). Itt utalnunk kell arra a vitára is, amely a 

peszticidek szelektivitásával kapcsolatos. Újabban több, nem szelektív 

peszticidet is a piacra dobtak azzal a céllal, hogy egy 

növényvédőszeres beavatkozással több kártevő ellen lehessen véde-

kezni és így a költségek csökkenjenek. Meg kell jegyezni, hogy a mű-

trágyázás is járhat hasonló hatásokkal az élővilágra, mint a 

növényvédőszeres beavatkozás. 

 A modern állatorvosi kezelések szintén veszélyt jelenthetnek a növény- 

és állatfajokra. A paraziták ellen használt gyógyszerek maradványai és 

bomlástermékei az ürülékkel a talajba kerülnek, és ezek - hasonlóan a 

peszticidek szermaradványaihoz - számos esetben a talajállatok fajszámát 

csökkentik, hiszen éppen állatok irtására fejlesztették ki azokat. 

 A talajművelési módokat egyértelműen annak érdekében fejlesztették 

ki, hogy a növények fajszámát csökkentsék, és csakis a termesztett faj 

(esetleg néhány faj) maradjon a táblán. Ennek következményeképpen 

jelentősen csökken a  növényeket fogyasztók fajszáma is. A talajmű-

velés hátrányos lehet a földön fészkelő madarakra, mert a fészkelési és 

intenzív talajművelési periódusok gyakran egybeesnek. A talajművelés 

következtében jelentősen megváltozik a talaj szerkezete, porozitása, 

ennek következtében a levegő- és vízviszonyok és talajhőmérséklet is. 

Mivel ezek az abiotikus tényezők befolyásolják legjobban a 

mikrobiális biomassza valamint a fauna minőségi és mennyiségi össze-

tételét, a talajszerkezet romlása a fajszám csökkenéséhez vezet. To-
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vább növelheti a fajok pusztulását a talajművelés következtében fellé-

pő talajerózió is.  

6. táblázat: Különböző növényvédőszerek toxicitása három ugróvillás 

(Collembola) rovarfajra (Kiss - Bakonyi, 1990) 

Szer neve Koncentráció Folsomia candida Heteromurus nitidus Sinella coeca 

 % 24 óra 72 óra 24 óra 72 óra 24 óra 72 óra 

Inszekticid 

Torak E 0,25 100 100 100 100 100 100 

Vydate L 0,15 8 100 63 100 80 100 

Evisect S 0,03 60 100 79 100 87 100 

Apollo SOSC 0,04 0 7 1 48 0 26 

Cesar S.L. 0,025 72 73 63 88 66 85 

Insegar 0,06 3 24 2 61 0 35 

Cropatox 0,10 81 96 100 100 100 100 

Fungicid 

Baycor 0,73 0 12 4 26 28 48 

Delan flüssig 0,20 0 30 10 100 33 52 

Vitigran 1,00 1 16 13 67 10 61 

Impact 0,16 100 100 100 100 100 100 

Rovral PM 0,15 98 100 96 100 93 100 

Dithane M 22 0,50 100 100 100 100 100 100 

Antracol 0,20 0 12 0 59 1 55 

Euparen 0,15 8 49 31 100 18 46 

Herbicid 

Luxan 2,4-D amine 0,432 100 100 100 100 100 100 

Basta 0,50 620 100 97 100 100 100 

Tribunil 0,67 20 100 21 100 29 100 

Ally 0,067 0 15 16 100 19 93 

Dirigol-N 0,02 0 0 0 0 0 0 

 A vizes, nedves területek lecsapolása és átalakítása mezőgazdasági te-

vékenységek céljaira különösen nagy károkat okoz, és komoly mértékű 

fajszámcsökkenéshez vezet. Ezek a környezetileg érzékeny területek, vi-

zes élőhelyek igen sérülékenyek. Sajátos flórájuk és faunájuk van. Külö-

nösen sok ritka mocsári növény-, hal-, kétéltű- és hüllőfaj él ilyen helye-

ken. Említendő a lecsapolások káros hatásai között az is, hogy a kialakí-

tott öntözőcsatornán keresztül gyakran szennyezett, pl. nitrátos víz kerül a 

területre, ami további káros hatással van az élővilágra. 

 A fajszám csökkenése természetszerűen a genetikai diverzitás csökke-

nését is jelenti. Az a génkombináció, ami egy faj egyedeiben az evolúció 

során létrejött nem alakulhat ki még egyszer. A faj pusztulása ezért a fajra, 

sőt a faj egyedeire jellemző egyszeri és megismételhetetlen génállomány 

visszavonhatatlan elvesztését jelenti. A faj kipusztulása azonban csupán a 
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genetikai változatosság csökkenésének – a faj szintjén tapasztalható – 

végső foka. Ezt megelőzi a faj különböző populációinak eltűnése. Mivel a 

fajon belül minden populáció is sajátos génkészlettel rendelkezik egy-egy 

populáció kipusztítása szintén a genetikai diverzitás csökkenését jelenti. 

Az ember tevékeny szerepet játszik a termesztett és tenyésztett fajok és 

fajták genetikai változatosságának csökkentésében. Amikor egy-egy fajtát 

nem csupán országosan, hanem adott kontinensen, sőt az egész Földre ki-

terjedően termelnek, akkor jelentősen csökkentik a globális genetikai di-

verzitást. Hasonló jelenség tapasztalható a genetikailag módosított mikro-

organizmusok felhasználása során. A genetikusok úgy tartják, hogy a fa-

jok létszámcsökkenésénél lényegesen nagyobb arányban csökkent a gene-

tikai diverzitás. A fentiek értelmében ez a megállapítás tökéletesen érthe-

tő. 

 Az egyoldalú, „termeléshatékonysági”, „méretökonómiai” szempon-

tok szélsőséges érvényesítése következtében a mezőgazdasági terüle-

teken a tartós struktúrák, a bolygatatlan élőhelyek (a biotóphálózat) 

rendszere és annak elemei, mint a gazdálkodást zavaró tényezők szinte 

teljesen eltűntek a termelési térből. Az így kialakult gigantomán 

üzem- és táblaméretek nem hagytak teret az ökológiai infrastruktúra, 

a biotóphálózati rendszer számára. Az iparszerű gazdálkodás föld-

használati rendszere és térstruktúrája minimálisra szorítja és elszigeteli 

a számára haszontalan természetes ill. természetközeli élőhelyeket. Az 

ökológiai hálózat ennek következtében a „keringési rendszer infarktu-

sához” hasonló képet mutat. (8. ábra)  

 Az iparszerű gazdálkodás általános homogenizáló hatása (monokultú-

ra, fajszegény növényszerkezet, technológia egységesítés, méretek, 

stb.) kiterjed a gazdálkodás intenzitási fokának környezettől függet-

lenül egységes növelésére is, amely a területek többségén túlhasz-

nálathoz, és ebből következően „környezeti distresszhez” vezet. 
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8. ábra: Az agrártáj biotóphálózatának változása  

(Schleswig - Holstein) (Knauer, 1980) 

 

2.4.4.3.1.2. A növény- és állatvilág 

A Földön élő fajok számával kapcsolatban nagy a bizonytalanság. Egyes 

csoportok (pl. virágos növények, madarak, emlősök) fajszámát viszonylag ponto-

san ismerjük, bár manapság is szinte hetente fedeznek fel eddig nem ismert ge-

rinces állatfajokat, többek között emlősöket is. Legtöbbször csupán durva becslé-

sekre hagyatkozhatunk, amikor a fajszámról kell adatokat közölni. A Földön élő 

fajok számát ugyanis nem ismerjük pontosan. Reális becslések szerint 3-5 millió-

ra tehető a ma élő állatfajok száma (a mikroorganizmusoké, egysejtűeké, gombá-

ké még kevésbé ismert), de vannak akik 30, sőt 100 millió állatfajról beszélnek. 

Hangsúlyozni kell, hogy még napjainkban is sok az olyan terület, amelynek élővi-

lágát nem ismerjük.  

Kevés ország flóráját és faunáját ismerik alaposan. Magyarország ebből 

a szempontból még Európán belül is kivételes helyzetben van, köszönhetően az 

országban több mint egy évszázada nagy tudományos erőkkel folyó feltárások-

nak. Az eddigi eredményeket elsősorban a Flora Hungariae és a Fauna Hungariae 

sorozatok füzeteiben tették közzé. Bár a felmérések koránt sem teljesek, az or-

szág flórája és faunája relatíve mégis jól ismertnek tekinthető. 
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Magyarországon a magasabb rendű természetes növényvilág fajszáma 

mintegy 3000. Veszélyeztetettségének mértéke a 7. táblázat adatai alapján meg-

ítélhető. 

7. táblázat: A magasabbrendű növényfajok veszélyeztetettsége  

Magyarországon (Rakonczay, szerk. 1989) 

Megnevezés Összes  

fajszám  

Magyaror-

szágon (db) 

Veszélyeztetettségi kategóriák fajszáma (db) Arány 

(%) 1. Kipusz-

tult 

2. Közvet-

lenül 

3.Aktu-

álisan 

4.Poten-

ciálisan 

5.Összesen 

(1+2+3+4) 

veszélyeztetett  

Mohák 

Harasztok 

Nyitvatermők 

Zárvatermők 

589 

60 

8 

2343 

4 

1 

- 

35 

32 

1 

- 

40 

39 

13 

- 

114 

45 

20 

2 

384 

120 

35 

2 

573 

22,7 

58,3 

25,0 

24,5 

Összesen 3000 40 73 166 450 730 24,3 

Arány (%) 100,0 1,3 2,4 5,6 15,0 24,3 - 

Azon túl, hogy a természetes vegetáció az ország területén az emberi be-

avatkozások hatására foltokra zsugorodott, e vegetációfoltok degradálódása, fa-

jokban való elszegényedése is rohamos mértékű. Ennek okai az intenzív gazdál-

kodási módszerek elterjedésében, a tömeges turizmusban és a környezetszennye-

zésben kereshetők. 

Magyarország állatvilága mintegy 40 000 ismert és bizonytalan számú 

ismeretlen fajból áll. A veszélyeztetett fajok száma mintegy 400, amelyből a ro-

varok (272 faj) és a madarak (83 faj) száma a legnagyobb. Ha a veszélyeztetett 

fajok saját kategórián belüli arányát vizsgáljuk, akkor a veszélyeztetettségi sor-

rendben az élen a hüllők állnak (4 veszélyeztetet/15 összes = 26,7 %), majd sor-

rendben az emlősök (20/83 = 24,1 %), a madarak (83/346 = 24 %), a csigák 

(18/202 = 8,9 %), a kétéltűek (1/15 = 6,7 %), a halak (2/81 = 2,5 %) és a rovarok 

(272/40 200 = 0,7 %) következnek (Rakonczay, szerk., 1989). 

Külön ki kell emelni a Nemzeti Parkok és Bátorliget kutatásával kapcso-

latos eredményeket. A Hortobágyi, Kiskunsági, Bükki, Aggteleki, Fertő-Hansági 

Nemzeti Park és Bátorliget élővilága alaposan kutatott, a vizsgálati eredmények 

pedig publikusak. A Hortobágyi és Kiskunsági Nemzeti Parkra, valamint Bátorli-

getre vonatkozó adatok alapján megállapítható, hogy a kutatások során megta-

lált állatok fajszáma 4400-8900 között mozog. A valóságban ennél nyilvánvaló-

an több faj él a területeken. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy természetközeli 
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viszonyok között körülbelül egy nagyságrenddel több faj él, mint az intenzív me-

zőgazdasági termelésbe vont földeken. 

A vadon élő állatfajokra legnagyobb veszélyt élőhelyük átalakítása vagy el-

pusztulása jelenti. A legtöbb faj állománycsökkenésének, kipusztulásának oka – 

amint láttuk – élőhelyeik sorozatos megszüntetése (mocsarak lecsapolása, a folyók 

szabályozása, rétek feltörése, az erdők tarvágása, a mezővédő erdősávok megszünte-

tése stb.), valamint a mezőgazdasági kemikáliák nagymértékű használata. 

Az iparszerű mezőgazdasági termelésbe vont területeken élő fajok 

számát rendszerint nem vizsgálják. Megelégednek a termelés szempontjából 

közvetlenül fontos fajok számbavételével. Ez mindösszesen néhány tíz fajt jelent 

táblánként. A talajokban ugyanakkor rendkívül bonyolult faji összetételű életkö-

zösségek vannak. A talaj anyagának részecskéin, nagyrészt adszorbeált állapot-

ban, inaktív mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, élesztők, egysejtűek, al-

gák stb.) hatalmas számokkal kifejezhető tömegei vesztegelnek. Ezek egy rendkí-

vül sokoldalú biokémiai kapacitás nyugvó potenciálját képviselik. Ez a potenciál 

legalábbis egy csekély részében realizálódik akkor, ha a mikroorganizmusok a 

talajba jutott és számukra értékesíthető anyag- és energiaforrásokkal kerülnek 

érintkezésbe. Ilyenkor azok, amelyek a megjelent anyagokat bontani és hasznosí-

tani képesek, aktivizálódnak és szaporodni kezdenek. Aktivitásuk azonban csak 

rövid ideig tart, minthogy az energiaforrások fogytával újra nyugalmi állapotba 

térnek. A talaj története során az ilyen akcióba lépések és visszavonulások a mik-

roorganizmusok részéről vég nélkül ismétlődnek (Szabó, 1986). 

A talaj élővilágának összességét edafonnak nevezzük. A mikroorganiz-

musok képviselik az edafon legnagyobb frakcióját. Rajtuk kívül a talajok élőlé-

nyeinek közösségi anyagcseréjében igen sok gerinctelen és gerinces állat is részt 

vesz, bár ezek egyedszáma és területegységre számított összes tömege (súlya) jó-

val csekélyebb. A kis- és közepes testű állatok (fonálférgek, atkák, ugróvillások 

stb.) szerepe elsősorban az, hogy a mikroorganizmusokat fogyasztják, szabályoz-

zák a mikrobiális biomassza nagyságát és minőségét. A nagy testű ízeltlábúak 

(ászkarákok, ikerszelvényesek, légylárvák stb.) rágásukkal felaprítják az elhalt 

szerves növényi maradványokat, amelyek bélcsatornájukon áthaladva és csak ke-

véssé megváltozva (emésztve), mint ürülék kerülnek vissza a talajba. Ilyen álla-

potban, már felaprózott, kisméretű szerves struktúrákként a baktériumok és gom-

bák könnyebben támadják és ásványosítják azokat. A földigiliszták ezen kívül 

még a humuszhorizontban (szintben) szerteágazó és valósággal „tapétázott” já-

ratrendszereket építenek, ami segíti a talaj átlevegőződését, továbbá ürülékükkel 
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a jó morzsás szerkezet kialakításához a legkitűnőbb alapanyagot, az ún. „bioké-

miai cementtel” összetartott koprogén aggregátumokat szolgáltatják, amelyek 

stabilitása a vízerózióval szemben igen nagy (Szabó, 1986).  

8. táblázat: A főbb talajszervezetekre jellemző – átlagos ill. optimális  

létfeltételek közötti – egyedszám- és élőtömegértékek  

a mérsékelt övi klímazónába tartozó talajokban 

Talajszervezet Egyedszám db/m
2
  Élőtömeg g/m

2
 

 átlag  optimum   átlag  optimum 

Mikroflóra     

baktériumok 10
14

 10
16

 100 700 

aktinomiceták 10
13

 10
15

 100 500 

gombák 10
11

 10
14

 100 1000 

algák 10
8
 10

11
 20 150 

Mikrofauna     

ostorosok (Flagellata) 10
8
 10

10
   

gyökérlábúak (Rhizopoda) 10
7
 10

10
 5 150 

csillósok (Ciliata) 10
6
 10

8
   

Mezofauna     

kerekesférgek (Rotatoria) 10
4
 10

6
 0,01 0,3 

fonálférgek (Nematoda) 10
6
 10

8
 5 50 

medveállatok (Tardigrada) 10
3
 10

5
 0,01 0,5 

atkák (Acarina ) 7,10
4
 4,10

5
 0,6 4 

ősrovarok (Apterygota) 5,10
4
 4,10

5
  0,5 4 

Makrofauna     

televényférgek (Enchytraeidae) 30 000 300 000 5 50 

földigiliszták (Lumbricidae) 100 500 30 200 

csigák (Gastropoda) 50 1 000 1 30 

pókok (Araneae) 50 200 0,2 1 

ászkák (Isopoda) 30 200 0,4 1,5 

ikerszelvényesek (Diplopoda) 100 500 4 10 

százlábúak (Chilopoda) 30 300 0,4 2 

egyéb soklábúak (Myriapoda) 100 2 000 0,05 1 

bogarak, bogárlárvák (Coleoptera) 100 600 1,5 20 

légylárvák (Diptera) 100 1 000 1 15 

egyéb rovarok, rovarlárvák 150 15 000 1 15 

Megafauna     

gerincesek (Vertebrata)  0,0l 0,1  0,1  10 

Megjegyzés: Az adatok tetszés szerinti mélységű, 1 m
2
 területű talajszelvény-

re vonatkoznak (Szabó, 1986) 

A talajlakó állatoknak a talajok életében betöltött szerepét a testméret is 

alapvetően befolyásolja. Ennek megfelelően előfordulásuk a talajok pórusrend-
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szerében meghatározott nagyságrendű járatokra korlátozódik. A talajrendszer élő 

frakciójának a növények gyökérrendszere alapvetően fontos összetevője, amely 

lényegesen befolyásolja a talajban a víz és a tápelemek áramlási irányát, a mikro-

organizmusok helyi tömegviszonyait, ill. aktivitását, a talajenzimek mennyiségi 

és minőségi megoszlását stb. A 8. táblázat szemléletes képet nyújt a mérsékelt 

övi talajokban előforduló különböző élőlények nagyobb csoportjainak 

egyedszámáról és élőtömegéről.  

A 9. táblázatban egy Sopron környéki rendzinatalaj fontosabb élő és élette-

len komponenseinek tömeg (súly) szerinti megoszlását mutatjuk be. Látható, hogy – 

jóllehet e talaj (holt) szerves anyagban viszonylag gazdag, mégis – az ásványi alkotó-

elemek tömegaránya a döntő. Maga az edafon arányát tekintve elenyészően kicsi, jól-

lehet ezt a talajt élő szervezetekkel gazdagon benépesültnek tekinthetjük. Alapvető 

megállapítás, hogy az edafon a talajfolyamatokban nem a tömege arányában játszik 

szerepet. Fontossága ennél összehasonlíthatatlanul nagyobb, mert tagjai a talajban 

zajló folyamatokat szabályozni képesek (Szabó, 1986). 

9. táblázat: Az élő és a nem élő komponensek tömegének (súlyának) viszonylagos 

megoszlása egy magyarországi rendzinatalaj A-horizontjában (Szabó, 1986) 

Teljes A-horizont Arány 

Ásványi részecskék (2-0,002 mm átm.) 45 % 

Kő és kavics (2 mm átm.) 21 % 

CaCO3 15 % 

Agyag (< 0,002 mm átm.) 12 % 

Szerves anyag 7 % 

Szerves frakció  

Oldhatatlan frakció 19 % 

Savban oldódó frakció 0,5 % 

Humuszsav 30 % 

Fulvosav 24 % 

Növényi gyökerek (élő + holt) 20 % 

Edafon 0,5 % 

Talajbióta (gyökerek nélkül)  

Baktériumok és aktinomiceták 57 % 

Fauna (összesen) 15 % 

Gombák 28 % 

Ebben az összefüggésben tehát ki kell emelni a talajfaunát. Itt ugyanis – 

mint láttuk – különösen összetett, sok fajból álló életközösség él. Amíg azonban a 

földfeletti fajok számáról valamennyi információ rendelkezésre áll, a földalatti élet-

közösségeket alkotó fajok számáról nagyon keveset tudunk. Lucernában mintegy 
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600, föld feletti életmódú ízeltlábú fajt találtak (Pimentel és Wheeler, 1973). Hasonló 

eredményre jutottak magyarországi kukoricásban, ahol 598 faj került elő (Mészáros 

és mtsi., 1984). Kukoricában a talajban élő gerincteleneket és a talaj felett élő ízeltlá-

búakat vizsgálva összesen 800-1500 fajt találtak (Paoletti, 1988). Magyarországi al-

mások faunája még ennél is gazdagabbnak bizonyult. Összesen 1759 faj sikerült ilyen 

területről gyűjteni (Mészáros és mtsi., 1984).  

Látható tehát, hogy mezőgazdasági termelésbe vont területeken is lénye-

gesen gazdagabb élővilág található, mint ahogy azt a gazdálkodók feltételeznék. 

Nyilvánvaló, hogy az okszerű gazdálkodás keretében a jelentős egyedszámú és/vagy 

biomasszájú fajokat, illetve azokat a kulcsfontosságú szervezeteket is figyelembe kell 

venni, amelyek egyedszámuktól és biomasszájuktól függetlenül döntő szerepet ját-

szanak az adott életközösségben (például a megporzó rovarok). Az iparszerű gaz-

dálkodás ezekre zömében nincs tekintettel. A kevésbé intenzív technológiákkal 

(csökkentett mértékű talajművelés, biológiai növényvédelem, növekvő mértékű szer-

vestrágyázás stb.), kisebb energia-bevitellel történő termelés következtében az állat-

fajok száma is növekszik a mezőgazdaságilag művelt területeken, és közelít a termé-

szetes életközösségekben megfigyelhető értékekhez, míg energiaintenzív, erősen ke-

mizált, iparszerű rendszerben a tendencia ellentétes, és a biodiverzitás csökkenése 

akár katasztrofális mértékű is lehet. 

2.4.4.3.1.3. A gyomflóra 

A mezőgazdasági tényezők nem csupán önmagukban, hanem egymással 

kölcsönhatásban, egymást erősítve hatnak a biológiai sokféleségre. Ennek be-

mutatására példaképpen a gyomproblémát vehetjük, amely a három országos 

gyomfelvételezés adatai alapján jól nyomon követhető (10. táblázat). 

Ezek a 15-20 évenként megismételt – többé-kevésbé azonos területekről 

származó – felvételezési adatok azt mutatják meg, hogy milyen gyomborítás-

érték alakul ki abban az esetben, ha a felvételezés évében gyomirtást nem vég-

zünk. Ez az érték tehát az úgynevezett „gyomosodási nyomás” mértékére utal, 

amely az 1980-as évek közepére - az egyre növekvő adagú gyomirtószer felhasz-

nálás ellenére is - megközelítette az 1950-es évek elejének értékét. Ez azt jelzi, 

hogy a növekvő vegyszeradagokkal a „gyomosodási nyomást” egyensúlyban tud-

tuk ugyan tartani - ami persze a termelési költségek és a környezetterhelés növe-

kedésével járt - megszüntetni azonban nem sikerült (11. táblázat).  
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10. táblázat: Az I., II. és III. országos gyomfelvételezés húsz legjelentősebb  

szántóföldi gyomfajának rangsora és borítási %-a.  

(Újvárosi, 1973 és Kovács et al., 1987 adatai alapján Ángyán - Menyhért, 1988) 

Gyomfaj Élet-

forma 

1947-53. (I.) 1969-71. (II.) 1986-87. (III.) 

borítás 

(%) 

rangsor borítás 

(%) 

rangsor borítás 

(%) 

rangsor 

Echinocloa crus-galli  T
4
 0,86 9. 3,44 1. 5,07 1. 

Amaranthus retroflexus T
4
 0,51 17. 1,39 5. 3,25 2. 

Chenopodium album T
4
 1,53 3. 2,04 3. 3,07 3. 

Ambrosia elatior T
4
 0,39 21. 0,79 8. 2,76 4. 

Convolvulus arvensis G
3
 7,93 1. 2,50 2. 1,92 5. 

Matricaria inodora T
4
 0,07 65. 0,19 27. 1,45 6. 

Setaria glauca T
4
 1,11 7. 1,89 4. 0,82 7. 

Cirsium arvense G
3
 2,00 2. 1,09 6. 0,76 8. 

Sinapis arvensis T
3
 0,37 22. 0,34 18. 0,73 9. 

Bilderdykia convolvulus T
4
 0,71 14. 1,04 7. 0,73 10. 

Polygonum lapathifolium T
4
 0,25 29. 0,37 17. 0,70 11. 

Amaranthus chlorostachys T
4
 0,02 103. 0,38 16. 0,60 12. 

Helianthus annuus T - - - - 0,59 13. 

Galium aparine T
2
 0,01 132. 0,07 55. 0,56 14. 

Apera spica-venti T
2
 0,08 56. 0,13 36. 0,54 15. 

Agropyron repens G
1
 0,28 27. 0,51 11. 0,46 16. 

Hibiscus trionum T
4
 0,30 25. 0,49 12. 0,45 17. 

Digitaria sanguinalis T
4
 0,64 16. 0,22 26. 0,43 18. 

Sorgum halepense G
1
 - - 0,03 85. 0,40 19. 

Papaver rhoeas T
2
 - - - - 0,39 20. 

A 20 faj összes borítása 

Az összes gyomborítás 

A 20 faj borítása az összborítás %-ában 

17,06 

34,70 

49,20 

 16,91 

26,92 

62,80 

 25,68 

33,70 

76,20 

 

11. táblázat: Az összes gyomborítás és a gyomirtószer-felhasználás 

Magyarországon (Újvárosi, 1973. és Kovács et al., 1987 adatai alapján) 

Időpont Gyomirtószer-felhasználás 

(kg/ha) 

Összes gyomborítás 

(%) 

1947-53. 

1969-71. 

1986-87. 

0,034 

3,772 

4,877 

34,70 

26,92 

33,70 

A probléma magyarázata abban áll, hogy a vegyszerek hatására a 

gyomflóra fajszáma ugyan jelentősen lecsökkent, de a megmaradt fajok 

vegyszerrezisztenciája folyamatosan növekedett, és mivel a konkurens fajok is 

eltűntek, szaporodásuk szinte kontrollálhatatlanná vált. Ezt bizonyítja többek kö-
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zött az is, hogy míg 1950-ben például az első húsz legnagyobb borítású faj aránya 

az összes gyomborításon belül 49,2 % volt, (Újvárosi, 1973), addig 1970-re ez az 

érték 62,8 %-ra (Újvárosi, 1973) 1987-re pedig 76 %-ra növekedett (Kovács et al. 

1987), vagyis ekkorra már az összes gyomborítás 76 %-át húsz faj tette ki. Még 

szembetűnőbb ez a folyamat, ha az első 10 faj borítását vizsgáljuk, hiszen az első 

10 legnagyobb borítású faj aránya az összes gyomborításon belül az 1980-as évek 

közepére elérte a 61 %-ot. 

Az egyes gyomok borítási értékének és a fajok rangsorában elfoglalt he-

lyének változása is jól nyomon követhető. A legdinamikusabban tért hódító 

gyomfajok területborítási értékeinek változását a 9. ábrán foglaltuk össze.  

Vannak fajok, amelyek területborítási értéke 1950-ben elhanyagolható 

volt (pl.: Helianthus annuus, Sorgum halepense, Papaver rhoeas), 1987-ben pedig 

a 20 legjelentősebb között találhatók. Vannak olyan fajok, amelyek borítása a 

vizsgált 37 év során több mint 20-szorosára (Matricaria inidora, Amaranthus 

chlorostachys, Galium aparine) növekedett, s vannak olyanok is, amelyek már 

1950-ben is jelentős borítási értéket adtak, de borításuk a magas induló érték el-

lenére is 2-7-szeresére nőtt (Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, 

Chenopodium album, Ambrosia elatior, Apera spica-venti), s egyre nagyobb mér-

tékben uralták a gyomflórát. Külön figyelmet érdemel a Sorgum halepense, 

amelynek borítása 17 év alatt 13-szorosára növekedett, és míg 1950-ben nem volt 

az első 200 faj között, 1970-re a 85. helyre, 1987-re pedig a 19. helyre tört előre. 

Tudnunk kell, hogy a borítási értékek országos átlagot jelentettek. Voltak 

olyan vidékek, amelyeken az egyes fajok borítása akár többszöröse is lehetett az or-

szágos átlagnak. Vegyünk egy példát és maradjunk a fenyérciroknál. A MÉM-

NAK 1986-os felmérésének adatai szerint (Tóth et al. 1986) az a terület, amelyen bo-

rítása meghaladta a 10 %-ot, mintegy 12 ezer hektár, 3-17 % borítással jelent meg 28 

ezer ha-on, 0,1-3 % közötti volt a borítása 64 ezer ha-on, de további 104 ezer ha-on 

megjelent, borítása azonban 0,1 % alatt maradt. Az összes fertőzött terület tehát min-

tegy 208 ezer hektár. Voltak olyan területek, ahol különösen súlyos volt a helyzet. 

Ezek elsősorban a 12. táblázat szerinti megyékben találhatók.  

A példa bármely jelentős fajjal folytatható lenne. Az okokat keresve is 

jellemző lehet a fenyércirok elterjedése, és annak kapcsolata gazdálkodásunk-

kal. Tóth et al. (1986) megállapításaira támaszkodva ezek a következőképpen 

foglalhatók össze (Ángyán - Menyhért, 1988). 
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9. ábra: A legdinamikusabban előre törő gyomfajok országos területborítási %-a 

(Ángyán - Menyhért, 1988) 

 

12. táblázat: Az ország különböző területeinek fenyércirok (Sorgum halepense) 

fertőzöttsége (Ángyán - Menyhért, 1988) 

Megye Fertőzött terület 

(1000 ha) 

Baranya 

Bács-Kiskun 

Tolna 

Csongrád 

Fejér 

Békés 

Egyéb 

56 

43 

28 

24 

21 

17 

19 

Összesen 208 
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A fenyércirok évelő, tarackos gyomnövény. Maggal és kúszó gyöktörzses 

tarackkal szaporodik. Évente sok magot is érlel, amelyek csírázóképességüket 10 

évig is megtartják. Eredetileg a Földközi-tenger környékén takarmánynövénynek 

termesztették. Később északabbra is felhúzódott, és egész Közép-Európa terüle-

tén elvadult. 

Magyarországon takarmánynövénynek már a II. világháború előtt ter-

mesztették, ennek ellenére nálunk hosszú ideig nem tudott elterjedni, mivel ta-

rackjai egy-egy hidegebb télen elfagytak. A nagyüzemi mezőgazdaság kialakulá-

sával kezdett terjedni. A nagy táblák kialakításával a talajművelő eszközökkel 

tarackjai a kiirtott fasorok, a feltört ruderáliák területéről egyre beljebb kerültek a 

termőföldekre. A mélyszántással tarackjai olyan mélyre kerültek, hogy áttelelésük 

zavartalanná vált. Az így elterjesztett növény robbanásszerű szaporodása ezt kö-

vetően az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején kezdődött. Ennek legfőbb 

oka a kukorica monokultúrában való termesztésének terjedése volt. A kukorica 

gyomirtásában használt klóraminotriazinokra rezisztenssé vált, és a gyomkonku-

renciától is megszabadulva zavartalanul fejlődött. Foglaljuk tehát időrendben 

össze az okokat:  

1. fasorok kiírtása, ruderáliák feltörése, 

2. szaporító képleteinek behurcolása a gépekkel a táblákba, 

3. a tarackok mélyreforgatása mélyszántással, kedvező áttelelési feltételek, 

4. szegényedő növényszerkezet, monokultúra, 

5. vegyszeres gyomírtás, rezisztencia, 

6. a gyomkonkurenciától megszabadulva tömeges szaporodás. 

Jól látható mindebből, hogy a gyomborítás növekedése, a gyomflóra 

átalakulása nem valamiféle „végzetszerű” dolog, hanem nagyon is szoros össze-

függésben áll gazdálkodási gyakorlatunkkal, a földhasználat rendszerével.  

2.4.4.3.1.4. A kultúrfaj- és fajtaszerkezet 

Nézzük, hogy hogyan is alakult a diverzitásnak egy másik dimenziója. Ve-

gyük például a kultúrfaj diverzitást. A 13. táblázat 6 kiemelt növényfaj termőterü-

letének és szántón belüli arányának változását mutatja az elmúlt 80 évben.  
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13. táblázat: Hat kiemelt növényfaj termőterületének és szántón belüli arányának változása 1921-1995 között 

Időszak Szántó Termőterület (1000 ha) Aránya a szántóból % 

 (1000 ha) Ő. búza Kukorica 

(szemes) 

Árpa Napra- 

forgó 

Cukor- 

répa 

Lucerna 

(tak.) 

6 növény 

összesen 

3 gabo-

nafaj 

6 növény 

összesen 

3 gabona-

faj 

1921- 30
1
  5 589 1 508 1 054 440 2 64 180 3 248 3 002 58,1 53,7 

1931- 40
 2
  5 554 1 583 1 167 464 5 47 205 3 471 3 214 62,5 57,9 

1941- 50
 2,3

  5 571 1 456 1 092 433 64 53 200 3 296 2 979 59,2 53,5 

1951- 60
3
  5 425 1 284 1 244 458 86 114 246 3 432 2 986 63,3 55,0 

1961- 65
3
  5 124 1 080 1 271 517 88 125 354 3 435 2 868 67,0 56,0 

1966- 70
3
  5 060 1 231 1 235 398 86 98 354 3 404 2 864 67,3 56,6 

1971- 75
3
 5 007 1 292 1 410 281 114 94 416 3 607 2 983 72,0 59,6 

1976- 80
3
 4 852 1 274 1 297 237 185 118 391 3 502 2 808 72,2 57 9 

1981- 85
3
 4 687 1 307 1 111 274 309 115 335 3 451 2 692 73,6 57,4 

1986- 90
3
 4 697 1 272 1 106 260 367 118 301 3 424 2 638 72,9 56,2 

1991- 95
3
 4 712 1 029 1 125 416 423 119 269 3 381 2 570 71,8 54,5 

1996- 2000
3
 4 668 1 047 1 098 350 422 80 219 3 216 2 495 68,9 53,4 

Források:  1.) Fazekas,B (1983) 

 2.) Fazekas,B (1984) 

 3.) Mg. Statisztikai Évkönyvek 

Megjegyzés: A fenti adatoknál az 1939-45 ös évek "háborús-", majd az azt követő konszolidációs évek "szükséggazdálkodása" is 

módosítólag hatott, de a tendenciákat alapvetően nem ez határozta meg. 
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A táblázatban összefoglalt információk közül a diverzitás szempontjából 

a következőket mindenképpen érdemes kiemelni: 

 a vizsgált növényfajok szántón belüli területi aránya az 1920-as évek 

58 %-áról az 1970-es évekre 70 % fölé emelkedett, az 1980-as évek-

ben 73 % körül tetőzött, az 1990-es évek első felében 72 % körül ala-

kult, az évtized második felére pedig ismét 70 % alá csökkent; 

 mindez a diverzitás szempontjából azt jelenti másképp fogalmazva, 

hogy a terület mintegy 70 %-át mára már mindössze 6 növényfaj fog-

lalja el, az összes többi kultúrnövény területi aránya együtt is alig éri el 

a 30 %-ot, ami az 1920-as évek 41,9 %-os értékéhez viszonyítva min-

tegy 1/3-os beszűkülést jelez; 

 a három gabonaféle területi aránya az 1920-as évek 53 %-áról az 

1970-es évek első felére közel 60 %-ra, növekedett, vagyis másképp 

fogalmazva az 1970-es évek közepére 3 növény foglalta el a szántóte-

rület 3/5 részét. 

Ezek a számok magukért beszélnek, és jelzik a termesztésbe vont 

kultúrfaj-spektrum drasztikus beszűkülését, és a megmaradó néhány faj területi 

arányának rohamos növekedését. Ez a környezeti, ökológiai instabilitáson túl igen 

nagy technológiai (növényegészségügyi), gazdasági és piaci instabilitást, kocká-

zatot is magában hord. 

E folyamat hívei erre persze azt szokták mondani, hogy a termesztett fa-

jok száma ugyan csökkent, de ezt a fajták száma, vagyis a fajon belüli diver-

zitás növekedése ellensúlyozhatja. Lássuk, hogy hogyan is néz ki a szántóterület 

99 %-át elfoglaló 43 növényfaj államilag minősített fajtáinak száma az 1939-

2001 közötti időszakban. A megvizsgált 8 időkeresztmetszet adatait a 14. táblá-

zatban foglaltuk össze. 

A táblázat alapján valóban az állapítható meg, hogy az államilag minősí-

tett növényfajták száma az 1939-es induló érték több mint 8-szorosára növeke-

dett, de a kukoricánál pl. ez a növekedés 35-szörös, vagy a napraforgónál 20-

szoros. Nézzünk azonban egy kicsit a számok mögé, és vegyük példának a kuko-

ricát. A 15. táblázatban Nyárai (1986) nyomán az 1974-1983-as időszak 

fajtaszortimentjét és annak genetikai hátterét foglaljuk össze.  
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14. táblázat: A fajtaszám (db) változásának tendenciája a növénytermesztésben 

1939-2001 között  

Növényfaj Időkeresztmetszet/fajtaszám (db) 

 1939 1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001 

Őszi búza 22 7 8 15 15 31 46 105 

Kukorica 10 9 19 31 29 42 80 352 

Árpa 20 9 6 4 6 12 19 71 

Napraforgó 5 4 6 4 7 29 65 101 

Cukorrépa 6 7 4 6 11 24 44 73 

Lucerna 3 4 6 5 8 19 26 32 

Egyéb 79 113 105 103 111 197 329 511 

Összesen 145 153 154 168 187 354 609 1245 

Forrás: MMI - Államilag minősített növényfajták jegyzékei 

15. táblázat: Az 1974-83-as időszak kukoricahibridjeinek genetikai háttere 

(Nyárai, 1986 nyomán) 

Rokonsági kör Törzs (vonal) kódja Éréscsoport  

(FAO szám) 

Hibrid neve (kódja) 

I. 165 200 PiSC 3839 

5 törzs 374 300 PiSC 3901 

6 hibrid 523  PiSC 3906 

 645 400 PiMSC 3709 

 796  PiSC 3747 

   PiSC 3732 

II. J1 200 Jx SC 25 

3 törzs J103 300 Jx SC 92 

8 hibrid GK13  Jx MSC 92 

   Jx SC 97 

  400 Sze SC 444 

   Sze DC 448 

  500 Sze TC 505 

   Sze TC 515 

III. 343 200 Pi MTC 3965 

4 törzs 354  Pi MSC 3950 

2 hibrid 513   

 634   

IV. 156 200 Mv TC 290 

6 törzs A632  Mv TC 296 

28 hibrid A635  Sze TC 255 

 W64A  Sze MSC 267 

 W117  Sze DC 289 

 W153R 300 Mv SC 342 

   Mv SC 300 
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Rokonsági kör Törzs (vonal) kódja Éréscsoport  

(FAO szám) 

Hibrid neve (kódja) 

IV.   Mv SC 380 

6 törzs   Mv SC 394 

28 hibrid   Sze TC 344 

   Sze MSC 378 

   Sze SC 390 

  400 LG TC 19 

   OSSK 218 

   BC MSC 418 

   Mv MSC 434 

   Mv SC 484 

   Sze SC 444 

   Sze DC 488 

  500 Pi SC 3780 

   BC SK 5/a 

   Mv SC 530 

   Mv SC 550 

   Mv SC 580 

   Mv TC 596 

   Sze TC 505 

   Sze SC 565 

  600 Sze MSC 606 

V. A654 200 ANJOU SC 256 

4 törzs J13  Pi SC 3978 

7 hibrid SzV293 300 Sze SC 364 

 W401  Sze SC 390 

  400 Jx SC 107 

  500 Jx SC 147 

   Sze DC 538 

Összesen (db) 22 - 51 

A táblázat alapján a következő fontosabb megállapítások tehetők: 

 a vizsgált 51 hibridben összesen 22 beltenyésztett törzs volt található; 

 a 22 törzs azonban 38 morfológiai bélyege, utódhibridjei, 5 termőké-

pességi, 2 termésstabilitási, valamint 2 területi orientációs (ökológiai) 

jellemzője, vagyis összesen 47 paraméter alapján 5 rokonsági körbe 

volt sorolható; 

 a legnagyobb IV. rokonsági körbe pl. ezek alapján 28 hibrid és 6 törzs 

tartozik, vagyis a fajták több mint 60 %-a összesen 6 törzs rokonsági 

körére szűkült; 

 mindez azt eredményezhette, hogy a gazda ugyan névleg 3-4 éréscso-

portba tartozó, különböző elnevezésű hibrideket vásárolhatott, vagyis 
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látszólag nagy biztonsággal, széles fajtaspektrummal dolgozhatott, ám 

szerencsétlen esetben valamennyi hibridjében legalább egyik törzs 

azonos, vagy közeli rokon lehetett, azaz a látszólagos széles fajtavá-

laszték szűk genetikai bázist takart; 

 ilyen körülmények között ha egy-egy domináns törzzsel patológiai 

vagy ökológiai problémák merülnek fel, úgy hiába a „sokféle” hibrid 

használata, a termelés kockázata és a gazdaság labilitása (genetikai 

sebezhetősége = genetical vulnerability) óriási. 

A termesztésben használt kultúrfajok és fajták diverzitásának csökkené-

se, genetikai bázisának beszűkülése tehát az iparszerű gazdálkodás hatására igen 

kifejezetté vált. Mindez együtt járva a gyomflóra fajspektrumának beszűkülésével 

és a természetben élő fajok számának csökkenésével igen erőtelje biodiverzitás-

csökkenéshez vezetett. 

2.4.4.3.1.5. Az erdők 

A mezőgazdasági hasznosítású területek biodiverzitás-csökkenése együtt 

járt a természetes és természetszerű erdők arányának csökkenésével, az intenzív 

erdőgazdálkodás diverzitáscsökkentő hatásával. 

Magyarország erdőterülete 1,83 millió ha, az erdősültség aránya tehát 

19,7 % (2002). A faállománnyal borított erdőterület az összes erdőgazdálkodás 

alá vont terület 86 %-a, mintegy 1,6 millió hektár. Az egyre intenzívebbé váló 

erdőgazdálkodás következtében csökken a természetes és természetszerű erdők 

aránya, és nő a telepített, általában elegyetlen, ökológiailag kevésbé stabil erdőál-

lomány.  

Az erdőket érő kedvezőtlen hatások közül a legjelentősebbek az erdőir-

tás, a légszennyezés (savas esők, S, N-oxidok), a talajvízszint változása, a mező-

gazdasági kemikáliák helytelen és túlzott használata, természeti csapások, jár-

ványszerű vírus- és gombabetegségek, stb. Ezeken túl a legfontosabb tápelemek 

(N, P, K, S stb.) pozitív mérlege, vagy a legtöbb kation (Ca, Mg, Na stb.) negatív 

mérlege jelzik a környezet szennyezés természetszerű és természetes erdőkre 

gyakorolt kedvezőtlen hatását, és az iparosítás valamint a kemikáliák növekvő 

használatával az egész bioszférára kiterjedő környezeti kockázatait.  

Mindezek hatására a károsodott erdőterület aránya az összes faállo-

mánnyal borított erdőterület 10 %-ára tehető. Az intenzív erdőgazdálkodás rend-

szere, valamint a felsorolt károsító tényezők hatására elsősorban a gyertyán-, a 
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bükk-, a cser- és a tölgyfaállomány csökkent, a károsodás elsősorban az értéke-

sebb faállományt súlytja. Míg 1938-ban ezek tették ki a faállomány több mint 70 

%-át, ma már arányuk alig 50 %. 

2.4.4.3.2. A termőtalaj pusztulása, degradálódása 

2.4.4.3.2.1. Erózió, defláció 

A termőtalaj pusztulása (erózió, defláció) az iparszerű gazdálkodás ha-

tására felgyorsult és jelentős területeket érintett. Az erózió latin eredetű szó, va-

lamilyen élő vagy élettelen anyagnak rongálódását, más anyagnak, erőnek, vagy 

közegnek a hatására bekövetkezett szétrágását, esetenként pusztulását jelenti 

(Stefanovits, 1977). Talajtani értelemben Stefanovits (1977) szerint az erózió 

„...azon pusztító jellegű folyamatok összegzése, amelyek hatására a talaj felső 

rétege vagy fokozatosan elvékonyodik, vagy gyorsan pusztul, ezáltal termékeny-

sége leromlik, esetleg mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná válik.” Hazánk-

ban a víz talajromboló hatását eróziónak, míg a szél talajpusztító hatását defláci-

ónak nevezzük. Ezek a folyamatok igen jelentős területet érintenek. Hazánkban 

az 1950-es években készült állapotfeltáró eróziós térképezés alapján számított, 

különböző mértékű kártétel területi eloszlását a 16. táblázatban összefoglalt né-

hány adat is jól szemlélteti. 

16. táblázat: Talajpusztulás Magyarországon  

(Stefanovits, 1964; 1977; 1981; Stefanovits-Várallyay, 1992 nyomán) 

Talajpusztulás 1000 ha Az összterület %-a 

Erózió Erős 554 6,0 

 Közepes 885 9,5 

 Gyenge 858 9,2 

 Összesen 2297 24,7 

Defláció által erősen veszélyeztetett 1450 15,6 

Összesen: 3747 40,3 

Megjegyzés: Az eredeti talajszelvény szintjeinek: 

– több mint 70 %-a lepusztult:  erős erózió; 

– 30-70 %-a lepusztult:  közepes erózió; 

– kevesebb, mint 30 %-a lepusztult:  gyenge erózió. 

Az elmúlt 1-2 évtized újabb számítógépes modelljei lehetővé teszik a ta-

lajveszteségek pontosabb becslését, az erózió mértékének előrejelzését és térké-

pezését (lásd pl. 9.8. melléklet). E vizsgálatok is mgerősítik a jelzett folyamatot. 
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A lehulló csapadék (erózió) és a szél (defláció) hatására bekövetkező ta-

lajpusztulás önmagában véve természetes folyamat, ami azonban emberi be-

avatkozás következtében felgyorsulhat, és szélsőséges esetben katasztrofális 

mértéket ölthet (Antal et al., 1966). Erózió hatására a termőréteg elvékonyodik, 

szerves- és tápanyagkészlete elszegényedik, víztartóképessége romlik, és összes-

ségében termékenysége jelentősen csökken. A defláció a felsorolt jelenségeken 

túl jelentős homokverést is okozhat. Elhordáskor gyakran felszínre kerülnek az 

elvetett magvak. A szél a gyökereket kitakarja, és az apró csíranövényeket magá-

val ragadhatja, a kikelt növényeket megsebzi, és azokon fiziológiai rendellenes-

ségeket és gombabetegségek fellépését okozhatja. A megsebzés súlyosságától 

függően a növények el is pusztulhatnak. A lerakás helyén a növényzetet betemeti, 

s e betakarás mértékétől függően az el is pusztulhat. A ráhordott homok higrosz-

kópossága, humusz- és tápanyagtartalma lényegesen alacsonyabb, így a talaj ter-

mőképessége csökken. 

A talajpusztulás jeleit mutató területek növekedése számos okkal ma-

gyarázható (Egerszegi, 1951; Erődi et al., 1965; Antal et al., 1966; Láng, 1983; 

Erdősi et al., 1984; Karácsony, 1990).  

a) Domborzati és talajtényezők: 

 lejtésviszonyok, 

 kötöttség, 

 szemcseösszetétel, 

 nedvességi állapot, 

 fedettség, stb. 

b) Éghajlati tényezők: 

 a légmozgás (szél) iránya, sebessége, 

 csapadékviszonyok (intenzitás, időtartam, cseppméret és gyakoriság), 

 a levegő hőmérséklete, nyomása, sűrűsége, stb. 

c) Gazdálkodási, agrotechnikai tényezők: 

 a vetésszerkezet elszegényedése, 

 a váltás nélküli illetve monokultúrás termesztés térhódítása, 

 a talajvédő vetésforgók szinte teljes megszűnése, 

 a szerkezetképző szervesanyagok és mész felhasználásának csökke-

nése,  
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 a talajművelés hibái (célszerűtlen bolygatás, az időpont rossz meg-

választása, az eredeti növényzet felszaggatása, stb.), 

 a mezővédő erdősávok, fasorok kiirtása, nagy táblák, tömbök kiala-

kítása céljából, 

 a művelés irányának helytelen megválasztása, stb.  

A talaj pusztulása - bár eltérő mértékben, de - az ország területének mintegy 

40-50 %-át érinti. Ennek jelentőségét igazán csak akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy a 

teljes nemzeti vagyon mintegy 25 %-át a termőföld értéke adja. A talaj pusztulá-

sa azon túl, hogy a nemzeti vagyon nettó csökkenéséhez vezet, rombolja a mezőgaz-

dálkodás legfontosabb termelőeszközét és a szántóföldeken kívüli hatásokkal is jár 

(víztározók feliszapolódása, utak, árkok és növények betemetése, sárfolyás, mű-

trágya és növényvédőszer lemosása, eutrofizáció előidézése, stb.). Ehhez járul az 

egyéb célú földkivétel termőterületet csökkentő hatása is. Ez napjainkban is tartó fo-

lyamat, amivel a jövőben is számolni kell. (Erre még a későbbiekben visszatérünk.) 

2.4.4.3.2.2. A talaj szervesanyag-tartalmának változása 

A talaj humusztartalmának változása – még a legnagyobb mértékben kü-

lönböző növénytermesztési rendszerekben is – természetesen minimális. Hosz-

szabb időszakot tekintve azonban a humusz mennyiségét és minőségét illetően is 

kedvezőtlen folyamatok alakulhatnak ki a talajban. 

Győrffy (1975) szerint a talaj humusztartalmának alakulására elsősorban 

a talajművelés rendszerének, másodsorban a trágyázásnak, harmadsorban pedig a 

vetésforgónak van hatása, mert a talajművelés-trágyázás-vetésforgó minden 

növény termesztési rendszerében önálló és egymással összefüggő egységként 

jelentkezik, így jelentősen befolyásolja a humusztartalmat is. A martonvásári 

kísérletekben a szervesanyagellátástól függően a növények termésmennyiségében 

megbízható különbséget nem tudtak kimutatni, viszont a 15 éve rendszeresen 

szervestrágyázott parcellában a talaj humusztartalma kismértékben növekedett 

(17. táblázat). 

Irodalmi adatok (Győri, 1984) szerint a nem pillangós növények által fel-

vett nitrogénnek átlagosan 30 %-a származik a talaj humusztartalmának minerali-

zációjából. Ezért a humuszveszteségek meghatározásához az egyes kultúrák által 

kivont összes N-mennyiséget 0,3-del kell megszorozni. Az így kapott eredményt 

50-nel (azaz 1 tonna humusz átlagos N-tartalmával) osztva jutunk a t/ha-ban kife-

jezett humuszveszteséghez. 
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17. táblázat: A talaj vetésforgótól és a trágyázástól függő humusztartalma  

15 év után (Győrffy, 1975) 

Növénytermesztési rendszer humusz % 

1. Kukorica monokultúra 3,53 

2. Búza 3,63 

3. 3 év lucerna, 5 év kukorica 3,61 

4. 3 év lucerna, 5 év búza 3,61 

5. 2 év búza, 2 év kukorica 3,66 

6. 3 év lucerna, 3 év kukorica, 2 év búza 3,64 

7. Kukorica, tavaszi árpa, borsó, búza 3,62 

SzD5%  0,17 

Trágyázatlan kezelés a vetésforgók átlagában 3,56 

Trágyázott kezelés a vetésforgók átlagában 3,64 

SzD5% 0,11 

Irodalmi adatok (Győri, 1984) szerint a nem pillangós növények által fel-

vett nitrogénnek átlagosan 30 %-a származik a talaj humusztartalmának minerali-

zációjából. Ezért a humuszveszteségek meghatározásához az egyes kultúrák által 

kivont összes N-mennyiséget 0,3-del kell megszorozni. Az így kapott eredményt 

50-nel (azaz 1 tonna humusz átlagos N-tartalmával) osztva jutunk a t/ha-ban kife-

jezett humuszveszteséghez. 

Mivel a humuszmérési eredmények szórása 0,2-0,6 % között alakul (Ba-

ranyai et al., 1987), így a humuszveszteség még nagy termésátlagok, valamint a 

teljes föld feletti tömeg betakarítása és a szervesanyag-ellátás mellőzése esetén is 

akár több talajvizsgálati cikluson keresztül sem haladja meg a hibaszórást, vagyis 

nem tekinthető szignifikánsnak. Az ebből a szempontból is szélsőséges 15-20 

éves kukorica monokultúra alkalmazása esetén a különböző szerzők (Dezső, 

1982, Holló, 1983, Sárváry, 1983 stb.) a talaj szervesanyag-tartalmának a növény 

tápanyagfelvétele miatti csökkenését 0,30-0,45 % közé teszik. Így tehát a hu-

musztartalom változása csak hosszabb idősorok elemzésével regisztrálható. 

Ezt igazolják a 18. táblázatban összefoglalt adatok is. 
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18. táblázat: Növényfajonkénti és termésszintenkénti humuszveszteségek  

(Győri, 1984 nyomán)  

Növény Termésszint Humuszveszteségek a 0-30 cm-es talajrétegben 

 t/ha t/ha % 

Búza 3 

4 

5 

6 

2,4 

3,2 

4,0 

4,8 

0,053 

0,071 

0,088 

0,107 

Kukorica 4 

6 

8 

10 

3,0 

4,5 

6,0 

7,5 

0,067 

0,100 

0,133 

0,167 

Cukorrépa 30 

40 

50 

60 

3,1 

4,2 

5,2 

6,3 

0,069 

0,073 

0,116 

0,140 

A rendszeres talajvizsgálatok Magyarországon csak 1977-ben kezdődtek 

(Baranyai et al., 1987), így ezek eredményeiből a talajok humusztartalmának vál-

tozására vonatkozóan messzemenő következtetések nem vonhatók le. Kétségtelen 

azonban, hogy a talajerő-gazdálkodás – amint arra a későbbiek során még vissza-

térünk – jelentősen befolyásolja a talajok szervesanyag-készletét (Ángyán-

Menyhért, 1988). 

Érdekes összehasonlítást kínál viszont Ballenegger (1917) és Baranyai et 

al. (1987) humuszvizsgálatainak eredménye. Bár a két vizsgálat mintaelemszáma 

lényegesen eltér egymástól és elemzés-módszertani különbségek is felvethetők, 

mégsem haszontalan az összehasonlításuk (19. táblázat).  

19. táblázat: A humuszvizsgálatok eredményei szántóföldi termőhelyek szerint  

(0-25 cm talajréteg) (Ángyán - Menyhért, 1988) 

Termőhely Humusztartalom %  

 Átlagértékek Minimum-maximum értékek 

 Ballenegger 

1917 

Baranyai et al. 

1987 

Ballenegger 

1917 

Baranyai et al. 

1987 

Csernozjom 

Barna erdőtalaj 

Réti talaj 

5,22 

1,97 

6,28 

2,65 

1,70 

2,82 

4,7-5,9 

1,5-2,6 

3,0-7,9 

1,0-5,0 

0,5-4,0 

1,0-5,5 

A táblázattal kapcsolatban annyit érdemes megjegyezni, hogy míg az 

1987-es adatok szerint Magyarországon 5 %-nál nagyobb humusztartalmú cser-

nozjom és 5,5 %-nál nagyobb humusztartalmú réti talajok egyáltalán nem fordul-

tak elő, addig 1917-ben Ballenegger talált olyan talajszelvényeket is, ahol a felső 
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25 cm-es talajréteg humusztartalma elérte csernozjomon az 5,9 %-ot (Csorvás, 

Békés megye), réti talajon pedig a 7,86 %-ot is (Békés, Békés megye), és még 

1956-ban Kreybig is csernozjomokon 5-8 %, barna erdőtalajokon pedig 1-3 % 

humusztartalmat említ. A 3. TIM tápanyagvizsgálati ciklus adatai (9.8. melléklet) 

e tendencia folytatódására utalnak. 

A hazai tartamkísérletekben mért humusztartalom-változásról Győrffy 

(1975, 1976), Győrffy et al. (1996), Holló (1993), Kismányoki és Balázs ( 1995), 

Kovács és Füleky (1994), Lazányi ( 1994), Michéli et al. (1993), valamint Né-

meth (1983, 1990, 1994) eredményeinek felhasználásával Németh (1996) ad ki-

váló áttekintést. 

A Westsik-féle 1929-ben beállított homokjavító vetésforgó tartamkísérlet 

eredményeit értékelve összefoglalóan az állapítható meg, hogy a kísérlet 63 éve alatt 

a talaj szervesanyag-tartalma az istállótrágyázott és növénymaradványt alászántó ke-

zelésekben megemelkedett. Ezen a gyenge termőképességű talajon a kontrollparcel-

lák és a zöldtrágyázott parcellák talajának szervesanyag-tartalma csökkent, ugyanak-

kor a műtrágyázás – a visszamaradt gyökér- és szármaradványok miatt – humusztar-

talom növekedést eredményezett. A kísérlet 63. évét követően a legalacsonyabb érté-

ket (0,45 H%) a kontroll, míg a legmagasabb értéket (0,85 H%) a szerves- és műtrá-

gyázott kezelésben lehetett kimutatni. (Lazányi, 1994, 1995) 

Kovács és Füleky (1994) gödöllői barna erdőtalajon folyó műtrágyázási 

tartamkísérletben 1973-1986 közötti időszakot értékelve, a humusztartalom csök-

kenését mérték. A kontrollparcellákon a humusztartalom a kiindulási 1,52 %-ról 

ez időszak alatt 1,28 %-ra, 300 kg/ha/év NPK-trágyázást követően 1,27 %-ra míg 

a 600 és 900 kg/ha/év adagú NPK-trágyázás hatására 1,22 %-ra csökkent  

Kismányoki és Balázs (1995) humuszban szegény (H%=2) Ramann-féle 

barna erdőtalajon beállított szerves- és műtrágyázási tartamkísérlet parcelláinak 

humusztartalom-változását mutatták be, 9 év után. A szerves anyag visszapótlás 

nélküli N-kontroll kezelésekben a humusztartalom 9 év alatt gyakorlatilag nem 

változott. Adott ökológiai körülmények között a kizárólagos műtrágyahasználat 

nem növelte, de nem is csökkentette a talaj szervesanyagtartalmát. Az istállótrá-

gyázás hatása illetve a szár és szalma alászántása mindhárom jelzőnövénynél 

(őszi búza, őszi árpa, kukorica) kedvezően hatott a talaj humusz-gazdálkodására.  

Németh (1983) Ramann-féle barna erdőtalajon vizsgálta a szerves- és 

műtrágyázási kezelések hatását a talaj humusztartalmára. A talaj kiindulási hu-

musztartalma 1,70 % volt, ez 10 év alatt  a kontrollparcellák talajában 1,59 %-ra 
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csökkent. A műtrágyázott parcellákon a kontrollhoz viszonyítva további, nem 

szignifikáns csökkenést lehetett kimutatni, míg a hatóanyagazonosság elven al-

kalmazott istállótrágyázást követően 34,6 t/ha szinten 0,11 %-kal, 69,2 t/ha szin-

ten 0,17 %-kal és 104,1 t/ha-os felhasználási szinten 0,27 %-kal növelte meg a 

humusztartalmat (a megfelelő adagú műtrágyázáshoz hasonlítva)  

A Martonvásáron beállított istálló- és műtrágyázási kísérlet eredményei 

azt mutatták, hogy 16 év eltelte után sem alakult ki különbség az eltérő módon 

trágyázott parcellák 0-25 cm-es talajrétegében a kiindulási 2,5-2,9 H% értékhez 

hasonlítva (Balláné, 1980). 

Holló (1993) kandidátusi értekezésében számolt be a kompolti szerves- 

és műtrágyázás összehasonlító vetésforgó trágyázási kísérletben a különböző trá-

gyázási kezelések hatásáról a talaj humusztartalmának alakulására. 

Megfigyelései szerint a kísérlet 28 éves időtartama alatt egyetlen vetés-

forgó kombinációban sem változott megbízhatóan a kontrollparcellák hu-

musztartalma. Ugyanakkor minden trágyázási kezelés hatására megnövekedett a 

humusztartalom, legnagyobb mértékben az istállótrágya és műtrágya együttes al-

kalmazását követően (0,24-0,25 H% növekedés). A melléktermékek alászán-

tásának hatására is nőtt a humusz mennyisége. 

Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) hálózatának nyolc he-

lyén 1988-ban mintavételezést végeztek (Németh, 1990, 1994). A nitrogénkezelések-

nek megfelelően mintázott parcellák talajszelvényében a humusztartalmat is mérték. 

A beállítás előtt vett átlagminták (0-25 cm-es talajréteg) és az 1988-ban mintázott 

parcellák felső 20 cm-es talajrétegében mért humusztartalmak azt mutatják, hogy a 

tartós, különböző adagú műtrágyázásnak nem volt szignifikáns humusztartalom-

csökkentő hatása a kontrollhoz viszonyítva az eltelt húsz év alatt. 

Michéli et al. (1993) az OMTK kísérletek közül hat helyen vizsgálták a 

humusz mennyiségének és minőségének változását a kísérletek beállítása óta el-

telt több mint 20 év alatt a trágyázás nélküli kontroll- és az évente 250 kg N/ha, 

200 kg P2O5/ha és 200 kg K2O/ha adagban trágyázott parcella szántott rétegében. 

A humusz mennyiségében nem tudtak a kezelések között szignifikáns különbsé-

get kimutatni, ugyanakkor a humusz minőségére és stabilitására vonatkozó ered-

ményeik azt mutatták, hogy a műtrágyázott kezelésben jelentősen csökkent a 

nagy molekulatömegű humuszfrakció aránya. Az eredmények további hasonló 

vizsgálatok szükségességére hívják fel a figyelmet, hiszen a nagy molekulatöme-
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gű humuszfrakció szerepe termékenységi, talajfizikai és környezetvédelmi szem-

pontból egyaránt igen jelentős. 

Győrffy et al. (1996) utalnak arra, hogy a laikus és gyakran a nem laikus 

közvélemény is a trágyázással kapcsolja össze a talajok humusztartalmának vál-

tozását. Az igaz, hogy a trágyázás hosszútávon hat a humusztartalomra, de a ta-

lajművelés már rövidebb idő alatt is nagyobb hatást fejt ki a trágyázásnál. Adata-

ik szerint a művelés mélységének változtatásával a talajművelés rendszerétől 

függően már egy évtized után is jelentős különbségeket tudtak kimutatni a kísér-

leti talaj (Martonvásár, erdőmaradványos csernozjom) szervesanyag-tartalmában. 

Minél mélyebben és minél gyakrabban szántották a talajt, a csökkenés mértéke 

annál nagyobb. 

A talajok szervesanyag-tartalmának csökkenése összefoglalóan elsősor-

ban a következő okokra vezethető vissza (Ángyán, 1991):  

 a szervesanyagok bomlási feltételeinek romlása, a talajok biológiai ak-

tivitásának csökkenése; 

 a szervesanyag-bevitel részbeni (istállótrágya, komposzt, zöldtrágya) 

csökkenése, egyoldalú műtrágyázás, amit a nagyobb gyökér- és szár-

tömeg – a talajélet csökkenése következtében – sem tud kompenzálni; 

 az elszegényedő növényszerkezet és a vetésforgó, vetésváltás elveinek 

háttérbe szorulása; 

 a folyamatos növényborítottság csökkenése, huzamosan csupasz talaj-

felszín: erózió, defláció; 

 a talajművelési rendszer: egyre mélyebb és egyre gyakoribb szántás 

(forgatás, szellőztetés).  

2.4.4.3.2.3. A talajsavanyodás  

A savanyú talajok területét egy 1977-es közlemény (Stefanovits szerk., 

1977) még 2,8 millió ha-ra teszi. Az 1979-ben, illetve 1980-ban közzétett felmé-

rés (Várallyay et al., 1979, 1980) szerint Magyarország talajtakarójának 13 %-a 

erősen, 42 %-a pedig közepesen, illetve gyengén savanyú kémhatású. Az 1987-

ben publikált talajvizsgálati adatok (Baranyai et al., 1987) szerint azonban a sa-

vanyú talajok területe már megközelítette a 4 millió ha-t. 

Különösen súlyossá vált a helyzet Szabolcsban, ahol az erősen savanyú 

területek aránya meghaladja a 22 %-ot, és a savanyú (pH = < 6,5) talajok foglal-

ják el az összterület közel 81 %-át. Ugyancsak súlyos a helyzet Borsodban, ahol a 

savanyú talajok részaránya közel 89 %, és ezen belül az erősen savanyú talajok 
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foglalják el az összterület közel 16 %-át. A savanyú talajok aránya azonban Vas, 

Zala, Hajdú-Bihar, Heves és Nógrád megyékben is meghaladja a 60 %-ot. A 

helyzet e tekintetben egyedül Bács-Kiskun megyében megnyugtató, ahol arányuk 

5 % alatt marad (20. táblázat).A talajok savanyodását nem csupán az mutatja, 

hogy területük 10 év alatt 2,8 millióról közel 4 millió ha-ra növekedett. Baranyai 

et al. (1987) adatai szerint a pH átlagos csökkenése két talajvizsgálati ciklus (6 

év) során 0,122 volt, de a terület több mint 15 %-án ez a csökkenés nagyobb volt 

mint 0,51, és az a terület is, amelyen a pH csökkenése 0,11-0,51 közé esett, az 

összterületnek több mint 20 %-a. Különösen aggasztó ez a jelenség akkor, ha fo-

kozott figyelmet fordítunk Stefanovits (1981) azon megállapítására, hogy egyes 

talajtípusok esetén a kedvezőtlen folyamat viszonylag lassú kezdeti szakasz 

után egyre inkább felgyorsul, gyakorlatilag visszafordíthatatlanná válik.  

20. táblázat: A megyék talajainak kémhatás szerinti megoszlása  

(gyakorisági %, Baranyai et al., 1987) 

Sorszám Megye pH-érték 

  = < 4,50 4,51-5,50 5,51-6,50 = < 6,50 

1. Borsod 15,8 42,5 29,3 87,6 

2. Szabolcs 22,8 35,7 22,2 80,7 

3. Vas 11,4 30,9 35,4 77,7 

4. Nógrád 16,0 29,9 28,0 73,9 

5. Heves 6,5 31,5 34,9 72,9 

6. Hajdú-Bihar 4,3 23,4 39,4 67,1 

7. Zala 13,9 19,9 31,7 65,6 

8. Somogy 17,0 20,3 20,1 57,4 

9. Szolnok 0,8 12,7 38,1 51,6 

10. Baranya 3,9 15,2 26,0 45,1 

11. Veszprém 4,2 16,2 22,7 43,1 

12. Békés 0,2 7,0 30,2 37,4 

13. Győr-Sopron 2,2 12,0 19,4 33,6 

14. Csongrád - 4,5 14,5 19,0 

15. Pest 1,3 5,0 8,5 14,8 

16. Komárom 0,2 3,4 11,0 14,6 

17. Tolna 0,1 1,8 11,0 12,9 

18. Fejér 0,4 0,9 5,0 6,3 

19. Bács-Kiskun - 0,1 1,1 1,2 

Megjegyzés: pH-érték kategóriák: 

pH  talajsavanyúság mértéke 

< 4,50  erős 

4,51-5,50  közepes 

5,51-6,50  gyenge 
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A talajok savanyodása természetesen nem csupán a mezőgazdálkodás 

következménye. Abban számos tényező (talajképződési folyamatok, meteorológi-

ai jelenségek, stb.) közrejátszik (Ángyán - Menyhért, 1988). 

Savanyodást elősegítő kiváltó talajképződési tényezők: (Győri, 1984; 

Jenny, 1961; Jenny et al., 1934; Marshall, 1964; Scheffer, 1982; Stefanovits, 

1977. stb.)  

 a savanyú, kvarcban gazdag kőzetek semleges illetve lúgos málláster-

mékekben szegények, ezért a rajtuk képződött talajok eleve savanyú-

ak, savanyodásra hajlamosabbak; 

 az éghajlat az elsavanyodásban elsősorban humid viszonyok között 

játszik szerepet; 

 az erdős vegetáció alatt az elemek biológiai akkumulációja kisebb, így 

a talajok kilúgozása és ezzel savanyodása intenzívebb; 

 a láposodás és a réti talajképződés során az intenzív kilúgzás és a telí-

tetlen szerves anyagok felhalmozódása szintén a talaj savanyodását 

okozhatja; 

 a táj domborzati, hidrológiai viszonyainak szerepe is fontos lehet; 

 a talajok korával is összefügg savanyodásuk: minél nagyobb a talajfej-

lődés kezdete óta eltelt idő, annál kilúgzottabb, savanyúbb talajok ke-

letkezhetnek; 

 a talaj egyszerű szerves savainak disszociációja, valamint a mikrobio-

lógiai folyamatokban felszabaduló kénsav és salétromsav egyaránt 

csökkenti a pH-értéket; 

 a csapadék alacsony pH-értéke (savas esők), amely Riehm (1961) ada-

tai szerint Európa különböző területein már az 50-es években is 4,3-

6,4 között alakult, Magyarországon átlagértéke 4,67, és az esetek 62 

%-ában 5,5 alatt van. 

E folyamatokon túl a talajsavanyúság kialakításában azonban az emberi 

tevékenység is jelentős szerepet játszik (Cowling, 1981; Győri, 1984; Győri et 

al., 1984; Láng, 1983; Máté et al. 1977; Mészáros, 1984; Pusztai, 1978; Sipos et 

al. 1975; Virág, 1981. stb.). Ezek közül a legfontosabbak: 

 az egyre nagyobb termések betakarításával csökken a talajok bázis- 

(fém-kation)- tartalma; 

 a fémkation tartalom csökkenést az öntözés a talaj kilúgozásának nö-

velésével is elősegítheti; 
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 savanyúan hidrolizáló műtrágyák nem okszerű, esetenként túlzott mér-

tékű, a talajtulajdonságokat figyelmen kívül hagyó, helytelen alkalma-

zása; 

 az ipari tevékenység következtében létrejövő száraz és nedves savas 

ülepedés. 

A savanyodás következményei igen összetettek, és mértékétől függően 

súlyosak lehetnek. Ezek közül a növénytermesztés eredményeire döntő hatást 

gyakorló néhány tényezőt emelünk ki (Fábián szerk., 1987): 

 csökken a szerves C-mineralizáció; 

 növekszik a mikroelem- és nehézfém- (Al, Fe, Mn stb.) toxicitás; 

 a talaj mikroorganizmus-spektruma eltolódik a savrezisztens/toleráns 

fajok irányába; 

 csökken az ammonifikáció és a nitrifikáció, növekszik a denitrifikáció, 

 csökken a növények tápanyagfelvevő képessége; 

 megváltozik a talaj kicserélő komplexuma; 

 nélkülözhetetlen elemek (N, P, Ca, Mg, stb.) növekvő kilúgozódása, 

illetve egyre korlátozottabb felvehetősége. 

A savanyú talajokon a külső (természetes és antropogén) tényezők sava-

nyító hatása még erőteljesebben érvényesül, így a folyamat önmagát gerjeszti. 

2.4.4.3.2.4. Vizenyősödés, láposodás, szikesedés 

Az elvizenyősödés a sík és mély fekvésű területeken okoz károkat. Szél-

sőséges esetben a síkvidéki területeken a belvízi elöntés nagysága megközelítheti 

az 1 millió ha-t. Sokéves átlagban az elöntött terület mintegy 130 000 ha, és to-

vábbi fél millió ha-on jelentkezik túlnedvesedés, 200 000 ha-ra tehető az elvize-

nyősödött, völgyfenéki területek nagysága.  

Láposodás akkor következik be, ha öntözés, vagy egyéb beavatkozás hatá-

sára a talajvízszint megemelkedik. A tiszai vízlépcső hatásterületén például az OMI 

1967-ben végzett mérései szerint 20 000 ha-on következett be másodlagos láposodás, 

ebből mintegy 14 000 ha-on szikesedéssel kísérve. Ennél is lényegesen nagyobb 

azonban az a terület, ahol a láposodás még nem alakult ki, de a gyökérzóna anaerob 

feltételei gátolják a növények fejlődését, és ezzel csökkentik a talaj termékenységét 

(Stefanovits et al. 1977). Az energetikai beruházások előnyei és azok káros kísérője-

lenségei által okozott hátrányok tehát a döntés előtt igen gondos mérlegelést igényel-

nek (Bős-Nagymarosi, Drávai-Gyurgyeváci vízlépcső). 
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Szikesedés talajképződési folyamatok hatására, de antropogén hatásra is 

bekövetkezhet. A szikesek kialakulásában elsősorban a közeli talajvíz kapilláris 

vízemelkedése folytán előálló elsósodás és lemosódás játszik döntő szerepet, de a 

felszíni vízborítás is elszikesítő hatású lehet (Prettenhoffer, 1969).  

Genetikailag szikes talajaink területe megközelítően 560 ezer ha. Az 

antropogén hatásra (öntözés, talajvízszint-emelés) bekövetkező másodlagos szi-

kesedés által érintett területek nagyságát Stefanovits és munkatársai 1977-ben 

még "csak" mintegy 200 ezer ha-ra tették, amelyből a tiszalöki öntözőrendszer 

hatásának tulajdonítottak 100 ezer ha területet. Ezzel egybevágó adatokat közöl 

Szabolcs és Várallyay (1978), megállapítva, hogy a szikesek összterülete mintegy 

757 ezer ha-ra tehető, ami az ország területének 8,1 %-a. Megállapítják azonban 

azt is, hogy a szikesedés közvetlen veszélye további 245 ezer ha-on fennáll, ahol 

az a mélyebb talajrétegekben már regisztrálható. Ezeken a területeken a szaksze-

rűtlen öntözés és talajvízszint emelkedése másodlagos felszíni szikesedést okoz-

hat. Úgy tűnik, hogy ez jelentős területeken be is következett. A másodlagosan 

szikesedett területek nagysága elérte a 400 ezer ha-t, vagyis a szikesek összterüle-

te napjainkban mintegy 960 ezer ha-ra tehető. (Lásd a vízlépcsőkkel kapcsolatban 

tett megjegyzést!) (Ángyán - Menyhért, 1988) 

2.4.4.3.2.5. A talaj biológiai életének csökkenése  

Az eddig felsorolt problémák közül különösen a talajpusztulás valamint a 

humusztartalom és a pH csökkenése hat negatívan a hasznos talajlakó baktériu-

mok számára és aktivitására (Fehér, 1954; Szabó, 1986; Major, 1987). Ezeken túl 

a növényszerkezet és a vetésforgó is igen jelentősen módosítja a talaj biológiai 

életét. A számos erre vonatkozó információ közül egy 1983-as elemzés eredmé-

nyei szerint (Sárváry, 1983) az 1 g talajban található baktériumok száma: 

 18 éves kukorica monokultúrában: 16 mill. db/g talaj, 

 kukorica elővetemény után: 285 mill. db/g talaj, 

 búza elővetemény után: 50 mill. db/g talaj. 

Ha külön megvizsgáljuk a nitrifikáló és a cellulózbontó baktériumok előve-

teménytől függő számát, akkor a 21. táblázatban összefoglalt arányokat kapjuk.  



 75 

21. táblázat: A talajlakó baktériumok száma eltérő elővetemények után  

(Sárváry, 1983)  

Főnövény Elővetemény Talajlakó baktériumok 

(%) 

  Nitrifikáló Cellulózbontó 

Őszi búza borsó 

napraforgó 

őszi búza 

100,0 

47,6 

26,9 

100,0 

93,2 

58,0 

Kukorica őszi búza 

kukorica 

kukorica (18 éves monokultúra) 

100,0 

114,6 

61,6 

100,0 

24,0 

23,0 

A növényszerkezet elszegényedése és a vetésforgó, az előveteményhatás 

figyelmen kívül hagyása a talajélet jelentős csökkenéséhez vezet. Ezt a hatást 

erősíti a kemikáliák kényszerűen növekvő felhasználása a növényvédelemben, 

amelyek nemcsak a kártevőket és kórokozókat, de a hasznos talajlakó szervezete-

ket is erősen károsítják, szaporodásukat, működésüket gátolják. Erre a növény- és 

állatvilág állapotának tárgyalása során már utaltunk. 

2.4.4.3.2.6. A talajszerkezet romlása  

A talajok degradációjának egyik jele a szerkezet romlása. Erre utal, hogy 

talajaink porosodnak (a 0,25 mm-nél kisebb frakció aránya talajaink nagy részé-

ben meghaladja a 20-30 %-ot), tömörödnek (a térfogattömeg-értékek a 40-50 

évvel ezelőtti 1,1-1,3 g/cm
3
 értékről gyakran 1,5-1,7 g/cm

3
 értékre növekednek), 

ellenállásuk növekszik, gyakori az eketalpréteg kialakulása (Sipos et al., 1977; 

Stefanovits, 1977; Láng, 1983; Leszták, 1986; Ángyán - Menyhért, 1988). Ezek a 

tünetek számos okkal magyarázhatók. Közülük a legfontosabbak: 

 gépesítés, a talajművelés szélsőségei, 

 a nem megfelelő talajnedvesség-állapotban végzett gépi munkák (ta-

lajművelés, betakarítás stb.), 

 a szerkezet kialakításában és fenntartásában döntő szerepet játszó 

szerves anyagok használatának mellőzése és a meszezés elhagyása 

 ezekkel összefüggésben a talajlakó szervezetek (mikrobák, földigilisz-

ták stb.) számának és aktivitásának erőteljes csökkenése, 

 a vetésváltás és vetésforgó háttérbe szorulása. 

A talajtömörödés miatt nehezebb a talajművelés (nő a talajművelő eszkö-

zök vonóerőigénye), a víz nehezebben hatol be a talajba, több a felszínről elfolyó 
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víz mennyisége, ugyanakkor a kultúrnövény gyökerei nem képesek áthatolni a 

tömődött rétegen, így az aszályérzékenység jelentősen felerősödik. 

2.4.4.3.2.7. A mezőgazdasági terület csökkenése 

A mezőgazdasági terület csökkenése napjainkban is tartó folyamat, amivel 

a jövőben is számolni kell. 1945-ben még az ország területének mintegy 81 %-a állt 

mezőgazdasági művelés alatt. Ez a terület 1950-re 79 %-ra, 2000-re pedig 63 %-ra 

csökkent. A mezőgazdasági terület csökkenése tehát 50 év alatt mintegy 1.526.000 

ha-ra tehető, ami évi átlagban megközelítően 30.000 ha-os területcsökkenést jelent. 

Ennek egy részét persze erdő, nádas és halastó foglalta el, ám így is a termőterület 

csökkenése ugyanezen időszakban meghaladta a 880.000 ha-t, ami 17.000 ha-os 

csökkenési átlagütemet jelez. Különösen kedvezőtlen, hogy a művelés alól kivett te-

rület 50 év alatt több mint duplájára nőtt, meghaladta az összterület 17 %-át, valamint 

méginkább az, hogy az ipar, a bányászat, az út-, vasútépítés és városfejlesztés céljaira 

igénybe vett területből a szántó aránya megközelítette a 75 %-ot. E tendenciákat 

szemlélteti a 22. táblázat. 

22. táblázat: A földterület hasznosítás szerinti megoszlása  

Megnevezés 1950 2000 1950 2000 Terület változás 

 ezer ha % ezer ha  % 

Szántó 

Kert 

Gyümölcs 

Szőlő 

Gyep 

5 518 

94 

58 

230 

1 479  

4 500 

102 

94 

106 

1 051 

59,4 

1,0 

0,6 

2,5 

15,9 

48,4 

1,1 

1,0 

1,1 

11,4 

-1 018 

+8 

+36 

-124 

-428 

-18,4 

+8,5 

+62,1 

-53,9 

-28,9 

Mezőgazdasági terület 7 379  5 853  79,4 63,0 -1 526  -20,7 

Erdő 

Nádas 

Halastó 

1 166  

29 

24 

1 770  

60 

32 

12,5 

0,3 

0,3 

19,0 

0,6 

0,3 

+604 

+31 

+8 

+51,8 

+106,9 

+33,3 

Termőterület 8 598  7 715 92,5 82,9 -883 -10,3 

Művelés alól kivett 705 1 588  7,5 17,1 +883 +125,2 

Összesen: 9 303  9 303  100,0 100,0 0 0,0 

A termőterületekre világszerte és Magyarországon is az egyik legfőbb 

veszélyt azok beépítése jelenti. Ez a népesség növekedésével és a civilizáció fej-

lődésével szükségszerűen együtt jár. Egyetlen társadalom számára sem mellékes 

azonban az, hogy mekkora és milyen minőségű területek kerülnek a termőterület-

ből végleges kivonásra, mivel az igazán jó minőségű talajok és sajátos minőségű 

termékek előállítására alkalmas termőhelyek (pl. szőlő- és borvidékek) nagysága 
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véges, az természeti adottság. A termőtalajok értékét mindig a mezőgazdasági 

termelés gazdasági helyzete határozza meg. Ha az kedvező, akkor a talajok felér-

tékelődnek, ha viszont kedvezőtlen, akkor a talajok gazdasági (piaci) értéke is 

alacsony (Sántha, 1995).  

A „szocialista gazdaság”-ban a talajokat értéknélküli eszközként csak a 

terület nagysága alapján tartották nyilván, így a talajok értéke sohasem szerepelt a 

vállalati vagyonban. Ez – a „szocialista iparosítás” korszakában, amikor a me-

zőgazdaságot a gazdaságpolitika másodrendű ágazatként kezelte – megkönnyítet-

te azt, hogy különböző célokra szinte korlátlanul vonjanak ki területeket, függet-

lenül azok minőségétől és hosszú távú nemzetgazdasági jelentőségétől. Mivel 

építkezések céljára is azok a területek a legalkalmasabbak, amelyek sík, vagy 

enyhén lejtős fekvésűek, és nem tartalmaznak káros sókat, a talajvíz pedig megfe-

lelő mélységben helyezkedik el, a kivonás is leginkább ezekre a mezőgazdasági 

termelésre jó adottságokkal rendelkező területekre irányult. Így a legnagyobb 

gazdasági kárt az jelentette, hogy a pazarló felhasználás is a legjobb adottságú 

területekből történt. A mezőgazdaság és a környezetvédelem szempontjai itt lé-

nyegében egybe esnek, mert minden területkivonás ökológiai veszteséget jelent, 

hiszen az az élet feltételeit alapvetően korlátozza (Sántha, 1995). 

Meg kell jegyezni, hogy a piac a földvédelmet nem oldja meg. Ha a 

mezőgazdaság gazdasági pozíciója és főleg az adott területen termelt termékek 

piaci helyzete rossz, akkor a területért folytatott versenyben az agrártermelés 

helyzete reménytelen az üdüléssel, illetve az ipar-, vagy városfejlesztéssel szem-

ben. A talaj védelménél tehát abból kell kiindulni, hogy az nemzeti kincs és a 

legértékesebb termőhelyeket, talajokat adminisztratív védelemben kell részesíte-

ni. A kivonás mértékét a lehető legkisebbre kell csökkenteni (Sántha, 1995).  

2.4.4.3.3. A vízkészletek csökkenése és a vízminőség romlása 

Az ország hasznosítható vízkészlete megközelíti az évi 20 milliárd köb-

métert. Ennek 67 %-a felszíni vizekből, 33 %-a pedig felszín alatti vizekből 

nyerhető. A felszín alatti vízkészletek 40 %-a parti szűrésű víz, 19 %-a talajvíz, 

35 %-a rétegvíz és 6 %-a karsztvíz. 

A gazdaság és ezen belül elsősorban az ipar vízkitermelése és felhaszná-

lása a rétegvízszint süllyedését eredményezi, növekszik a beszivárgás mennyisé-

ge és ezzel egyidejűleg a rétegvíz szennyeződésének veszélye. Hasonlóan a ré-

tegvízhez a karsztvízszint is süllyed. Igen kifejezett karsztvízszint-csökkenés 

következett be például a Dunántúli Középhegység területén a bányák víztelenítő 
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hatása következtében, s ennek hatására több jelentős forrás elapadt, és a Hévízi tó 

forrásának hozama is jelentősen csökkent, a tó végveszélybe került. A karsztvíz 

nyomásának csökkenése az egész karsztterületen tapasztalható. 

A víz minőségének romlása különösen a felszín alatti vízkészletek eseté-

ben nyugtalanító mértékű. A minőség szempontjából kifogásolt ivóvízminták arányát 

mutatja be a mezőgazdaság iparosításának végső fázisában, az 1980-as évek közepén 

a 23. táblázat. 

23. táblázat: Ivóvízvizsgálatok értékelése (Horváth - KSH, 1986) 

Vizsgálati 

szempontok 

Kifogásolt minták aránya az összes minta %-ában 

Ásott kutak 

(talajvíz) 

Fúrt kutak 

(rétegvíz) 

Vízművek 

Bakteriológiai 42,4 18,8 25,4 

Kémiai összesen 

 vas 

 nitrát 

 ammónium 

58,9 

20,0 

25,3 

17,0 

36,9 

15,9 

12,5 

10,6 

26,4 

11,3 

9,0 

7,6 

Biológiai 26,8 10,3 17,4 

Különösen szembetűnő a kémiai szempontból kifogásolt minták igen 

nagy aránya. Az ásott (talajvíz) kutak esetében ennek aránya mindkét vizsgálati 

mintában 60 % körüli volt. Az ásott kutak több mint fele tehát ivásra alkalmatlan 

vizet adott. Ezen belül minden 4. vízminta (25,3 %) a megengedett határértéknél 

is magasabb nitráttartalom miatt volt ihatatlan. Ebben a kommunális problémák 

döntő súlya mellett az okszerűtlen műtrágyázás is szerepet játszott. A probléma 

területi eloszlását megyék szerinti bontásban szemlélteti a 24. táblázat, amely a 

KÖJÁL 1988-as vizsgálati adatait összegzi. 

A lakósság egészséges ivóvízzel való ellátása már a legközelebbi jövőben 

egyik legnagyobb problémánkká válik. Az ivóvíz-bázisok elszennyeződésének 

riasztó jelei az 1970-es évektől megfigyelhetők. Ezek közül az egyik legsúlyo-

sabb következményekkel fenyegető jelenség az ivóvíz nitrátosodása. A 

nitrátszennyezett vízműkutak száma 1983-ban megközelítette a 100-at, és azok-

nak a településeknek a száma, amelyek közműves vízellátása megoldatlan, és 

ásott kutjaik vize nitrátszennyezett volt, elérte a 600-at. Különösen aggasztó a 

helyzet, ha ezt a számot ahhoz viszonyítjuk, hogy ezen települések száma 1981-

ben még „csak” 264 volt.  
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24. táblázat: Az országos ivóvízminőségi helyzet 1988-ban a KÖJÁL 

vizsgálatok alapján kifogásolt minták arányával (%) jellemezve 

Megye Vizsgált 

vízminták 

Kifogásolt minták aránya, % 

Bármely okból 

kifogásolt % 

Bakterológiailag 

kifogásolt % 

Vegyileg 

kifogásolt % 

 száma V E Ö V E Ö V E Ö 

Baranya 5969 22,6 74,2 36,0 19,8 65,2 23,2 17,2 36,3  22,2 

Bács-Kiskun 7353 48,7 65,2 55,7 17,4 6,9 13,3 43,7 59,6 52,1 

Békés 6413 64,0 64,6 64,1 34,2 31,0 34,0 31,9 46,1 33,5 

Borsod 9268 41,6 70,7 51,3 28,2 50,5 32,5 26,9 42,2 32,2 

Csongrád 6451 63,2 73,2 65,1 46,5 56,4 46,7 32,6 73,2 40,2 

Fejér 3743 18,5 37,2 26,3 16,5 25,1 19,1 6,2 22,8 13,4 

Győr-Sopron 5965 43,6 56,6 51,4 16,6 22,2 18,6 34,9 47,8 42,7 

Hajdu-Bihar 10071 45,9 87,0 58,8 30,1 52,7 30,7 30,3 75,0 48,9 

Heves 6029 52,9 57,6 54,7 30,8 29,8 30,7 37,0 47,0 40,9 

Komárom 4417 44,9 83,2 48,3 26,1 60,1 27,9 30,0 63,8 33,2 

Nógrád 3472 37,5 64,9 49,2 20,7 42,0 29,8 37,5 52,2 43,0 

Pest 8850 55,1 49,6 52,0 39,1 18,9 34,9 37,5 42,5 40,3 

Somogy 4181 68,9 67,7 68,6 20,2 30,4 21,2 63,1 59,2 62,1 

Szabolcs-Szatmár 5943 72,1 82,5 78,9 17,3 18,9 17,6 67,7 77,3 74,3 

Szolnok 9505 45,2 66,6 48,1 29,0 38,2 29,3 27,.9 46,7 30,7 

Tolna 3909 60,2 53,0 58,5 22,2 29,6 22,7 46,7 38,0 45,2 

Vas 5094 47,3 45,9 47,2 45,4 28,4 43,1 20,8 30,8 25,4 

Veszprém 4025 31,0 61,1 41,9 21,5 33,5 24,4 19,4 50,7 30,7 

Zala 5972 23,6 73,9 37,8 11,0 40,5 16,5 22,2 43,3 29,5 

Összesen 116630          

Megyék átlaga  45,0 62,7 51,0 27,5 29,1 27,8 32,0 48,5 38,0 

Budapest 12027 9,4 66,7 9,9 10,9 65,4 11,4 4,2 74,5 4,9 

Összesen 128657          

Országos átlag  36,8 62,7 44,1 26,2 29,3 26,6 25,9 48,6 32,9 

 

Rövidítések: V: vízművek mintái 

E: egyedi kutak vízmintái 

Ö: összes ivóvízminta  

Vastag szedés: az adott oszlop minimuma - maximuma 

A helyzet ellentmondásossága abban volt, hogy miközben nagy ráfordítá-

sokkal igyekeztünk a termésátlagokat növelni, a termésnövekmény értékének 

akár többszörösét voltunk kénytelenek az ivóvíz nitráttalanítására, a lakosság víz-

ellátására fordítani. A mérleg országos, gazdasági egyenlege – csak ezt az egy 

tényezőt figyelembe véve is – mindenképpen negatív. 

A nitrogén geológiai és biológiai körforgalmát is magába foglaló 

transzportfolyamatait szemlélteti a 10. ábra (Németh, 1996). 
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10. ábra: Nitrogén-körforgalom (Németh, 1996) 

 

A tápelemmérlegek bevételi (forrás) oldalán a területre kijuttatott, 

tápanyagutánpótlási céllal adott szerves- és műtrágyák mellett, a melléktermék-

ben a táblán maradt, a nedves és száraz ülepedéssel érkezett tápelemmennyiségek 

szerepelnek. Az eddigiekhez jön még a vetőmag tápelemtartalma, a szabadon ill. 

a növényekkel szimbiózisban élő mikroszervezetek által megkötött mennyiségek 

valamint a talajból az adott ciklusban feltáródó tápanyagok. A csökkenés (kia-

dás) oldalán szerepelnek azok a mennyiségek, melyek a vizsgált időszakban el-

hagyják a területet, így: a terméssel elszállított, a melléktermékkel lehordott, az 

erózióval, deflációval, felszíni elfolyással és kimosódással távozott (veszteségek), 

valamint a talajok szerves és szervetlen alkotóiban lekötődött mennyiségek. (Né-

meth, 1996) 

A nitrogén egyaránt lehet pontszerű és nem pontszerű (diffúz) szennye-

ző forrás. Mezőgazdasági szempontból pontszerű szennyező forrás lehet pl. az 

állattartó telepek trágyadepója, míg nem pontszerű pl. a műtrágyázás. Szántóföldi 

területről - víz közreműködésével - a nitrogén erózióval, felszíni elfolyással és 

kimosódással távozhat. A nitrát mélyebb rétegekbe történő bemosódásának há-

rom fő típusa van: 

1. a talajvízzel együtt áramolva (konvekció); 

2. koncentráció gradienseknek megfelelően molekuláris diffúzióval; 
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3. diszperzióval, melyet a vízmozgás helyi sajátosságai (iránya, sebes-

sége) határoznak meg (Keeney, 1983). 

A nitrát (NO3) eredete alapvetően hármas, amely vázlatosan a követke-

zőkben foglalható össze: 

 kommunális szennyvizekből, hígtrágyából és műtrágyákból származik, 

amelyek a csapadék- és öntözővízzel közvetlenül a felszíni vagy fel-

szín alatti vizekbe kerülnek;  

 a légköri nitrogén természetes ülepedése is hozzájárul a nitrát gyara-

podásához, hiszen  

 a légkörben a földfelszín minden egyes négyzetmétere fölött N2 gáz 

formájában 8000 kg = 8 tonna! nitrogén van, amiből villamos kisü-

lések (villámlás) hatására átlagosan mintegy 7 kg/ha/év oxidált (sa-

vanyú) nitrogén jut vissza a felszínre;  

 az ipari tevékenység és a járművek kipufogógázai további 35-50 

kg/ha/év N-t juttatnak a talajra, így ezek összmennyisége helytől 

függően 40-60 kg/ha/év között mozog (Tivy, 1993); 

 a talajban lévő vagy oda bevitt szervesanyagok ásványosodásából 

származik, amely ásványosodás akkor gyorsul fel, ha oxigéndús kör-

nyezetben a szervesanyagok bomlása, a nitrifikáció fokozódik; ezt 

alapvetően a talaj állandó bolygatása, forgatása, szántása, levegőzteté-

se idézi elő. 

Látható tehát, hogy a nitrát feldúsulása a környezetben nem csupán a me-

zőgazdálkodás intenzifikálásának, és még kevésbé csupán a műtrágyázás növe-

kedésének tudható be. Ám hogy ez mégis jelentős tétel volt a problémák okai 

között, ahhoz az alábbiak szolgálhatnak adalékkal. 

Magyarország mezőgazdaságilag hasznosított területének, talajainak 

1932 és 1991 közötti egyszerűsített (a légköri és a talaj nitrogénforgalommal 

nem foglalkozó) N-mérlegéről a 25. táblázat ad tájékoztatást. 
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25. táblázat: Magyarország mezőgazdasági művelésbe vont területeinek 

egyszerűsített N-mérlegei (kg/ha/év) 

(Németh, 1996: Kádár, 1987, Csathó, 1994 és Csathó-Radimszky, 2002 nyomán) 

A mérleg tételei 1932-36 1960-64 1971 1975 1984 1990 1991-2000 

Terméssel kivont 40 47 64 80 96 80 63 

Visszapótolt         

Istállótrágyával 7 7 7 9 8 6 6 

Műtrágyával - 16 57 79 96 55 31 

Melléktermékkel - - 6 8 12 10 18 

Összesen 7 23 71 96 116 71 55 

EGYENLEG -33 -24 7 16 20 -9 -8 

Egyenleg intenzitása* 18 49 111 120 121 89 87 

*: hányados, %-osan fejezi ki hogy a terméssel kivont N hány %-át pótolják mesterségesen 

A pozitívvá vált mérlegek eredményei azt mutatják, hogy a 70-es évek 

közepétől a nitrogén esetében megközelítőleg 20 %-kal használtak fel több ható-

anyag-mennyiséget, mint a mérleg szerinti szükséglet. A mérleg 1990-től ismét 

negatívvá vált, és ez a folyamat napjainkban is tart. Csathó és Radimszky (2002) 

adatai szerint ennek mértéke 1991-2000 között összességében -7,2 kg/ha/év ér-

téknek adódik (terméssel kivont: 62,6 kg/ha/év, visszapótolt: 55,4 kg/ha/év). Ha 

az 1901-2000-es, 100 éves időszakot vizsgáljuk, akkor számításaik szerint az át-

lagos mérleghiány csupán 0,8 kg/ha/év. Ezt a minimális mérleghiányt a jelzett 

természetes légköri ülepedés messze túlkompenzálja. Ha tehát a N-

mérlegszámításokban és a tápanyagellátási tanácsadásban a légköri ülepe-

désből származó mintegy 42-67 kg/ha/év N-értékkel nem számolunk, akkor 

ez a mennyiség csaknem tejes egészében feleslegként jelentkezik, szennyezve, 

terhelve a környezetet. Gondoljunk bele, hogy az 1960-as évek végén, az 1970-es 

évek elején a terméssel kivont teljes N-mennyiség nem volt több nálunk ennél a 

természetes ülepedéssel a területre jutó értéknél, vagyis a visszapótolt, általunk 

kijuttatott teljes mennyiség tulajdonképpen feleslegben állt a növények rendelke-

zésére, ezzel gazdasági veszteséget és egyúttal súlyos potenciális környezet-

terhelést idézve elő. Aki persze műtrágyát akar pl. értékesíteni a mezőgazdaság 

számára, az e természetes visszapótlódás kimutatásában egyáltalán nem érdekelt.  

Összehasonlításként bemutatjuk az USA 1977. évi nitrogénmérlegét, 

millió tonnában, 170 millió hektár szántóföldi területre (Németh, 1996). 
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A termesztett növények N-tartalma Felhasznált N mennyisége 

Főterméssel felvett és elszállított:  7,6  Növényi maradványok: 3,0 

Melléktermében lévő   Szerves- és hígtrágya: l,4 

 (csak föld feletti):  4,3  Biológiai N-kötés: 7,2 

   Műtrágya: 9,5 

Összesen: 11,9 Összesen: 21,1 

A mérlegben a légköri ülepedéssel érkező, illetve a különböző nitrogénvesz-

teségek (kimosódás, légkörbe jutás) arányát azonosnak, eredőjüket nullának vették. A 

számítás azt mutatta, hogy a ciklus során felhasznált nitrogénmennyiségnek csupán 

36 %-át vonták ki a növények, mindössze ennyi nitrogént szállítottak el a területről. A 

többi – vagyis a kijuttatott mennyiség 64 %-a! – szintén veszteség, ami hozzáadódik a 

természetes ülepedésből származó, korábban jelzett tetemes mennyiséghez. Ennek 

gazdasági és környezeti kára igen jelentős. 

Hazánkban az országos nitrogénmérlegek, mint láttuk a 70-es évek elejé-

től – még a természetes légköri N-ülepedést elhanyagolva is – pozitívvá váltak, és 

ráadásul egyes területeken a felhasználás nem kevés esetben 100 %-kal is megha-

lad(hat)ta az indokolt N-trágya mennyiséget. Ez elsősorban kukorica monokultú-

rákra volt jellemző. Ezt a rendkívüli mértékű N-túladagolást a talajcsövezett terü-

leteken folytatott mérések az 1970-es évek második felétől egyre határozottabban 

jelezték (Németh, 1996). 

Thyll (1984) a talajcsövezett területek trágyázási gyakorlatának felül-

vizsgálatát sürgette, mert szolonyeces réti talajon a drénvíz nitrát-N-koncent-

rációját 41-410 mg/1 közöttinek találta. Tóth (1984) Nyugat-Magyarországon 

csapadékos években a drénvizekkel 20-30 kg/ha, míg felszíni elfolyással 26-34 

kg/ha N-veszteséget mért. Alföldi területeken hasonló mértékű veszteségekről 

Juhász (1991), Blaskó és Juhász (1991), valamint Nyiri és Karuczka (1989a,b) 

számoltak be. 

Nyiri és Karuczka (1989) szikes, kötött talajok nitrogénforgalmát vizsgálták 

szabadföldi kisparcellás és liziméteres kísérletekben. Szabadföldön a 0,9 - 1,0 m 

mélységre fektetett dréneken keresztül távozott víz nitráttartalma 0-122 mg/1 érté-

kek között változott, s a talajba juttatott nitrogén mennyiségének 32 - 45 %-a je-

lent meg a drénvizekben. Hasonló következtetésekhez vezettek a liziméteres kí-

sérleteik eredményei is. Bacsó és Tusz (1976) drénezett szőlőben végeztek táp-

anyag-kilúgzódási méréseket. A napi nitrogénveszteség a mérési időpontokban 

0,025 és 0,746 kg/ha értékeket adott. 
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A problémát súlyosbítja az a tény, hogy egy terület tápelemmérlegének 

beviteli és kiadási oldala is lényegesen összetettebb, mint azt a bemutatott – úgy-

nevezett egyszerűsített – tápanyagmérlegek mutatják (10. ábra, ld. korábban). 

Ezt is figyelembe véve Oláh et al. (1991) részletes felmérést készítettek a ma-

gyarországi nitrogénmérlegről (26. táblázat), vizeink nitrátosodási állapotáról 

és a kiváltó okokat is áttekintve globális kitekintést is nyújtottak.  

26. táblázat: Magyarország nitrogénmérlege – 1989  

(Oláh et al., 1991 nyomán) 

Megjegyzés  1000 t % 

Bevétel 1.268 100,0 

– műtrágya 617 48,7 

– légköri ülepedés 146 11,5 

– ipari termelés 10 0,8 

– folyóvizekkel érkezik 495 39,0 

– szerves 200 15,8 

– ammónia 77 6,0 

– nitrát 218 17,2 

Kiadás 660 52,1 

– élelmiszerexport 60 4,7 

– folyóvizekkel távozik 600 47,4 

Egyenleg 608 47,9 

E szerint folyóvizekkel évente 3 millió tonna oxigénfogyasztással kife-

jezhető szerves szén, 100.000 tonna ammónium és 1 millió tonna nitrát érkezik 

országunkba. Ez elemi nitrogénre átszámítva: 

 200.000 tonna szerves N-t; 

 77.000 tonna ammónium-N-t; 

 218.000 tonna nitrát-N-t; vagyis összesen 

 495.000 tonna nitrogént jelent. 

Ekkora mennyiséget szállítanak a folyók hazánkba a környező országok-

ból, ami a belépő folyókra, vízhozamukkal számolva, 4,342 mg/1 nitrogénkon-

centrációnak felel meg. Az országot elhagyó víz koncentrációja 5,0 mg/l. A víz-

hozammal számolva 600.000 tonna nitrogén távozik ily módon. Ez azt jelenti – 

ha elfogadjuk a becslésüket –, hogy évente 105.000 tonna nitrogén kerül a vizek-

be az országon belül. Becslésük a 80-as évek végére vonatkozik. Adataik szerint 

ekkor a bevételi oldalon 

 az alkalmazott műtrágya-N mennyisége 617.000 tonna, 
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 a légköri nitrogén-ülepedés 146.000 tonna, 

 az ipari termelés során környezetbe kerülő mennyiség 10.000 tonna,  

 a vizek az említett 495.000 tonna terhelést adták, ami  

 összességében 1.268.000 tonnának felelt meg. 

A kiadási oldalon az élelmiszer-export 60 000 tonna, a folyókkal távozó 

600.000 tonna, azaz 660.000 tonna szerepelt, ez 608 000 tonnás évi pozitív nit-

rogénmérleget jelent, ami az ország teljes területére vetítve 65 kg/ha/év nitro-

gén növekedést eredményez.  

Az egy év adatai alapján (esetükben ez 1989) végzett becslések általáno-

sítása nem ajánlható módszer, mégis jól jelzi a probléma súlyát, és egyben arra is 

rámutat, hogy nem csupán a mezőgazdaság, de a mezőgazdaság is hozzájárul a 

pozitív N-mérleghez és a nitrátterhelés növekedéséhez. Véleménykülönbségek 

"csupán" a mértékeket illetően vannak, és a 15-25 %-os (Németh, 1996) részese-

déstől a 48-50 %-os (Oláh et al., 1991) részarányig terjed. Az azonban, hogy a 

mezőgazdálkodás e tekintetben szerepet játszik, az többé-kevésbe vitathatatlan. 

Mindezeken túl a mezőgazdálkodásnak súlyos felelőssége és egyben 

kötelessége is, hogy N-trágyázási javaslataiban a száraz és a nedves ülepe-

déssel (10. ábra) a felszínre érkező nitrogén mennyiségét vegye figyelembe, 

az N-mérlegek meghatározásánál ezekkel számoljon. Ez különösen azért elke-

rülhetetlen feladat, mert a bevételi oldalt ily módon gyarapító nitrogén mennyisé-

ge rohamosan növekedhet, és egyáltalán nem elhanyagolható tételről van szó. Az 

ipari forradalom előtti időszakban a természetes N-ülepedés mintegy 7 kg/ha/év 

volt (Tivy, 1993), Kozák és Mészáros 1971-ben 14,6 kg/ha/év értékben határozta 

meg az atmoszférikus N-ülepedés mértékét, Jakucs és munkatársai 1985-ben a 

Síkfőkút projekt kapcsán ezt már 22,62 kg/ha/év-nek találták, Grennfelt és mun-

katársai pedig 1993-ban arról írnak, hogy a N-ülepedés mértéke eléri az 50 

kg/ha/év értéket is. Ha ezt összehasonlítjuk az ország egyszerűsített mezőgazda-

sági tápanyagmérlegével, akkor azt tapasztaljuk, hogy az 1990-es évek elejére ott 

kiszámított N-hiányt (60 kg/ha/év) csaknem fedezi a légköri ülepedésből érkező 

bevétel. Ezt tehát valószínűleg hiba volna nem figyelembe venni a trágyaadagok 

meghatározásánál, mert ha ezt nem tesszük, akkor – még „okszerű tápanyagellá-

tás” esetén is – ennek teljes mennyisége a környezetet szennyezi, hiszen a kiszá-

mított és a kijuttatott tápanyagigényhez képest ez fölöslegként jelentkezik. 

A felszíni vizek eutrofizálódása a növényi tápanyagok (elsősorban a 

foszfor és a nitrogén vegyületeinek) dúsulását, felhalmozódását jelenti a felszíni 
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vizekben. A mezőgazdaságban felhasznált műtrágya-hatóanyagok döntő mérték-

ben az erózió útján, a talajrészecskékhez kötődve jutnak a felszíni vizekbe. Egy 

év alatt a nitrogén 50-60 %-a, a foszfor 10-15 %-a távozik csak el a mezőgazda-

sági területről betakarított termény formájában. A fennmaradó igen tekintélyes 

mennyiség a talaj mikrobiális tevékenységétől függően vagy szerves illetve szer-

vetlen kötésbe kerül, vagy kimosódik, és a talajvízbe, rétegvízbe vagy a felszíni 

vizekbe kerül. (Virág, 1981.)  

2.4.4.3.4. A mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek minőségromlása 

Az iparszerű gazdálkodás, a mesterséges energiaráfordítás-növelés hatására 

a termésátlagok robbanásszerű növekedése a termékek minőségromlásával és egés-

zségre káros szennyeződésük növekedésével járt együtt. A minőségromlásra példá-

nak termesztett búzafajtáink sütőipari minőségét vehetjük (27. táblázat). 

27. táblázat: A műtrágya-ráfordítás, a termésátlag és a termesztett búzafajták  

nedves sikértartalmának változása az 1961-1980-as időszakban Magyarországon 

(%) (Szabó, 1990 adatai alapján) (1961-65-ös érték = 100 %)  

Megnevezés 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 

Műtrágya hatóanyag-felhasználás (kg/ha) 100 206,2 409,6 512,6 

Termésátlag (t/ha) 100 130,6 178,5 218,3 

Nedves sikértartalom (%) 100 83,7 71,9 66,9 

Ha összehasonlítjuk a műtrágya-ráfordítás, a termésátlag és a minőségi 

paraméterek közül pl. a nedves sikértartalom változását az 1961-1980-as idő-

szakban, az iparosítás legerőteljesebb időszakában, akkor jól látható, hogy mi-

közben 15 év alatt a műtrágya-ráfordítás 5,1-szeresére növekedett, azonközben 

a búza termésátlaga 2,2-szeresére nőtt, a termés nedves sikér-tartalma viszont 

1/3-al csökkent, és nem érte el a 15 évvel korábbi érték 67 %-át sem. Az 1980-as 

évek elején e folyamat következtében nem volt A1-es – javító minőségű – ke-

nyérgabonája annak a Magyarországnak, amely a két világháború között minősé-

gi búzát exportált Kanadába! 

E folyamat mögött nyilván nem csupán a műtrágya felhasználás növelése, 

hanem – egyebek mellett pl. – egy tömegtermelésre berendezkedő, egyirányú 

nemesítési, fajtaminősítési és fajtaváltási program is meghúzódott. Ha az 1970 

előtt minősített fajták jellemzőit 100 %-nak vesszük, akkor megállapítható, hogy 

az 1979 után minősített fajták ugyanezen minőségi paramétereinek értéke már 

csupán 80-94 %-ra tehető (28. táblázat).  
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28. táblázat: A különböző időszakban minősített fajták minőségi jellemzőinek 

alakulása az 1970-1989-es időszak adatai alapján (Szabó, 1990) 

Megnevezés A fajta minősítésének időszaka 

< 1970 1971-79 > 1979 

Sikér  mennyiség 32,9 30,1 28,9 

 % 100,0 91,5 87,8 

Farinográfos minőségi érték-

szám 

mennyiség 64,8 62,8 60,9 

 % 100,0 96,9 94,0 

A próbacipó térfogata  cm
3
 1227,0 1108,5 980,0 

 % 100,0 90,3 79,9 

Az élelmiszerek eltarthatóságában is jelentős különbségek fordultak elő. 

Samaras (1977) meghatározta a tárolási veszteséget, ami minden műtrágyázott 

terméknél jóval nagyobb volt, mint a szervestrágyát kapottaknál (29. táblázat). A 

műtrágyázott kezelések rosszabb eredménye a gyengébb minőséggel magyarázha-

tó, de a műtrágyázással elért nagyobb termések ezt valószínűleg kiegyenlítik 

(Kotschi, 1995). 

29. táblázat: Tárolási veszteségek (%) különböző termesztésből származó 

zöldségnövényeknél 

Megnevezés Műtrágyázott Komposzttrágyázott 

Sárgarépa 45,5 34,5 

Karalábé 50,5 34,8 

Cékla 59,8 30,4 

Egyéb zöldségek (átlag) 46,2 30,0 

Forrás: Samaras (1977)  

Ez a termésnövelő, minőségrontó, iparszerű „fejlődési” folyamat nyilvánva-

lóan tarthatatlan, ha a fizetőképes piacokon eladható, minőségi termékek előállítását 

célzó mezőgazdálkodást akarunk megvalósítani. 

2.4.4.3.5. Humánegészségügyi kockázatok 

Az élelmiszerek beltartalmi romlása, táplálkozásfiziológiai értékük csök-

kenése, káros vegyületekkel, metabolitokkal és azok maradványaival való feldú-

sulása, a táplálkozási lánc általános szennyeződése olyan káros folyamat, amely 

igen súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz magában, s következményei be-

láthatatlanok lehetnek.  
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Az egészségre káros – táplálékláncon keresztül az emberi szervezetbe kerülő 

– kémiai anyagok, szermaradványok (reziduumok), átalakulási termékek 

(metabolitok) és azok új képződményei (neokombinánsai) mennyiségének növekedése, 

feldúsulása kézzel foghatóan a kemizáció és iparosítás egyenes következménye. Ezt a 

zömében iparszerű gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszerek káros marad-

ványtartalma egyértelműen igazolja (30. táblázat), és a különböző gazdálkodási rend-

szerek közti különbségek e tekintetben igen meggyőzőek (31. táblázat).  

30. táblázat: Növényi eredetű élelmiszerek peszticidmaradványokkal való 

szennyezettségének mértéke Németországban az 1984-86-os időszak adatai 

alapján (Guhl - Sante, 1990)  

Termékcsoport Mintaszám Maradványok Határérték felett 

db db % db % 

Gyümölcs 6 154 2 573 41,8 93 1,5 

Zöldség 6 304 1 686 26,7 188 3,0 

Gabona, gabonatermékek 1 479 813 55,0 15 1,0 

Kenyér- és pékárú 72 54 75,0 0 0,0 

Tésztafélék 111 68 61,3 1 0,9 

Teák, teaszerű termékek 568 504 88,7 33 5,8 

Fűszerek 155 112 72,3 6 3,9 

Hüvelyesek, olajosok, héjasok 768 574 73,0 91 11,6 

Növényi zsírok és olajok 319 131 41,1 4 1,3 

Bor, sör 381 264 69,3 0 0,0 

Összesen  16 311 6 779 41,6 431 2,6 

31. táblázat: Peszticidmaradványok különböző gazdálkodási rendszerből 

származó zöldség- és gyümölcsmintákban (Schüpach, 1986)  

Megnevezés Gazdálkodási rendszer 

Biológiai Iparszerű 

Mintaszám (db) 173 856 

Maradványmentes, % 97,1 60,9 

Maradványt tartalmazó 2,9 39,1 

   < e.ü. határérték (%) 2,9 32,9 

   > e.ü. határérték (%) - 6,2 

Ennek jelentőségét igazán akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy az élet-

folyamatokat károsító kémiai anyagok több mint 70%-a a táplálékkal és az 

ivóvízzel kerül a szervezetbe! Ezek kémiai reziduumszennyeződése által kivál-

tott egészségügyi kockázatok növekednek, melyek közül külön kiemelésre ér-

demesek a kémiai hatóanyagok és maradványaik:  
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 szervezetben való felhalmozódása (kumulálódása);  

 idült mérgezések (toxikózisok) kifejlődése; 

 örökítő anyagot károsító hatása (mutagenitás); 

 daganatképző hatása (karcinogenitás); 

 torzképződést kiváltó hatása (teratogenitás); 

 betegségellenálló-képesség csökkentő és allergén hatása (immun-

moduláció); 

 szaporodóképesség-csökkentő hatása, hormonális szabályozás zavarait 

kiváltó (ösztrogén-antagonista) hatása; 

 szív- és agyérrendszert károsító hatása (Kovács-Brydl-Sas, 1995).  

A magyarországi kép – hasonlóan persze a többi „fejlett mezőgazdasá-

gú” országhoz – ebből a szempontból meglehetősen szomorú. Legnagyobb 

peszticidszállítóink hasonló súllyal – kb. 30 %-os! arányban – árusítanak 

ökotoxikológiai szempontból silány portékát (11. ábra, 32. táblázat).  

11. ábra: Magyarország legnagyobb peszticidszállítóinak hatóanyagai és  

azok toxikológiai megítélése (1998) (Darvas, 2000) 
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32. táblázat: Magyarország legnagyobb peszticidszállítóinak hatóanyagai és  

azok toxikológiai megítélése (1998) (Darvas, 2000) 

Toxikológiai minősítés db % 

Elfogadható 175 55,2 

Problémás 37 11,7 

Kivonásra javasolt 105 33,1 

Összesen 317 100,0 

Közülük pl. 8 cég MCPA, 7 mancozeb, 6 cypermethrin és folpet, 5 2,4D, 

captan, glyphosate, phenmedipham, thiram és zineb hatóanyagot forgalmaz. Ez a 

helyzet – a viselkedés- és érdekközösség – a vélelmezett ellenlábasok között in-

kább az együttműködésre és a tények közös elfedésére való készséget váltja ki 

(Darvas, 2000). 

Még elriasztóbb, és az érintett cégekre még kínosabb a kép, ha a kró-

nikus toxicitási mutatókat vizsgáljuk. A Magyarországon engedélyezett 403 

peszticid közül csak pl. mutagenitással 130 vegyületet vádolnak, de tekintélyes 

számban kerülnek az egyéb toxikológiai csoportokba is (12. ábra, 33. táblázat).  

12. ábra: A Magyarországon engedélyezett 403 peszticid krónikus (lassú) 

mérgező hatása (1998) (Darvas, 2000) 
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33. táblázat: A Magyarországon engedélyezett 403 peszticid krónikus (lassú) 

mérgező hatása (1998) (Darvas, 2000) 

A toxicitás igazoltsága db % 

Kérdéses 12 3,2 

Lehetséges 59 14,6 

Valószínű 117 29,0 

Bizonyított egy tesztben 174 43,0 

Bizonyított több tesztben 41 10,2 

Összesen 403 100,0 

Megdöbbentő, hogy a 403 forgalomban lévő peszticid több mint 10 %-

áról! több teszt is, további 43 %-áról! pedig legalább 1 tesztvizsgálat igazolta to-

xicitását, krónikus (lassú) mérgező hatását (Darvas, 2000). 

A nitráttal szennyezett ivóvíz és/vagy élelmiszer fogyasztásának ve-

szélyei különböző károsodások formájában jelentkeznek. Ilyenek mindenek előtt 

a methaemoglobinaemia, a gyomor-béltraktus, valamint a léguti rákok, illetve a 

különböző magzatkori károsodások. 

 Methaemoglobinaemia. A szervezetbe került nitrát (NO3) nitritté (NO2) 

redukálódva gyorsan felszívódik. Ez a vér oxigén szállító eleméhez, a 

haemoglobinhoz kapcsolódik, annak oxigén szállító képessége rohamosan 

csökken, először légszomj, majd fulladásos halál következik be. A rizikó 

különösen hat hónapos kor alatt kifejezett, 3 hónapos kor alatt pedig 

a szervezet a nitráttal szemben szinte teljesen védtelen. A felnőttekben 

meglévő redukáló enzimrendszer, amely a methaemoglobint 

oxihaemoglobinná alakítja, csecsemőkben még nem működik, így a cse-

csemő először levegő után kapkod, majd előbb az ajkai végül az egész 

teste elkékül-lilul, s bekövetkezik a fulladásos halál. 

A bejelentési kötelezettség első 10 évében (1969-1978) 1500-nál több 

ilyen megbetegedést jelentettek. Azóta a nitrát terhelés növekedett (a 

váci járásban pld. - ahonnan Gödöllő is kap ivóvízet - a növekedés 

évente átlagosan 7 mg/l volt), így az évi bejelentett megbetegedések 

száma 100-250 között alakult. A kialakulásához szükséges mennyisé-

geket a 34. táblázat szemlélteti. 
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34. táblázat: A különböző fokú methaemoglobinaemia kialakulásához szükséges 

nitrát-mennyiségek 

Methaemoglobinaemia mértéke NO3 mennyiség (mg) 

1 éves gyermek felnőtt 

enyhe 

közepes 

súlyos 

16 

94 

216 

104 

575 

1456 

Mindehhez járul, hogy az elfogyasztott élelmiszerek - elsősorban a túlzott 

nitrogén műtrágyázás hatására - szintén elképesztő mennyiségű nitrátot 

tartalmazhatnak. Egy országos reprezentatív vizsgálat szerint a piacokon 

és a kereskedelemben vásárolható nyers zöldségfélék – de még a bébi éte-

lek is – erősen szennyezettek voltak (35. táblázat). 

35. táblázat: Élelmiszerek nitrát tartalma  

(reprezentatív felmérés; KÖJÁL, 1988) 

Megnevezés Átlagos NO3 tartalom 

(mg/kg) 

Nyers: saláta 

retek 

paraj 

2025 

1785 

838 

Bébiétel: spenót marhahússal 

spenót májjal 

tejes spenótpüré 

vegyes zöldségpüré 

990 

959 

573 

350 

 Gyomor- és béltraktus rákok. A nitrátok a gyomorban nemcsak nit-

ritekké, hanem nitrozaminokká alakulnak, amelyek erős rákkeltő hatá-

súak. A nitritek egyéb környezet szennyező anyagokkal (pl. benzpirén) 

különböző egyéb daganatkeltő származékokat alkotnak.  

 Légúti rákok. A belélegzett nitrózus gázokból a nyálkahártyákon víz 

jelenlétében salétromsav és salétromos sav keletkezik, és ez sejtpusz-

tuláshoz és daganatkeltő malondialdehid keletkezéséhez vezet. 

 Magzatkori károsodás. A magas nitrát tartalmú vizet fogyasztó ter-

heseknél a magzat fejlődése visszamarad, és ez a gyermeken még isko-

lás korában is kimutatható. 

Ez utóbbi tényezőknek a hatása kumulatív jellegű, hosszú távon érvénye-

sül, s így még alattomosabb, beláthatatlanabb következményekkel járhat, mint a 

methaemoglobinaemia. E kockázatok növekedését jelzi az is, hogy az elmúlt 30 
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év alatt a 100 ezer lakosra jutó halálozások száma összességében mintegy 48 %-

kal emelkedett, ám ugyanezen időszak alatt a – környezet, az ivóvíz és a táplálék 

szennyeződésével legszorosabban összefüggő – rosszindulatú daganatos (rákos) 

valamint az emésztőrendszeri betegségek okozta halálozás mintegy 55 %-kal, va-

gyis az átlagot meghaladó mértékben növekedett (36. táblázat).  

36. táblázat: A 100 ezer lakosra jutó halálozások számának változása (%) 

halálokok szerint (1965 = 100 %) (KSH 1996/97; Farkas 1994) 

Halálokok 1965 1975 1985 1995 

Rosszindulatú daganatok 100 110,8 126,1 154,4 
Emésztőrendszeri betegségek 100 107,7 118,7 154,6 
Egyebek 100 113,2 124,8 145,1 

Összesen 100 112,3 124,7 147,9 

Ebben kétségtelenül fontos szerepet játszik a szennyezett közegben, szin-

tetikus növényvédőszerek hozzáadásával előállított élelmiszerek valamint a 

szennyeződő ivóvíz elfogyasztása is. Miközben felmérések szerint a világon ed-

dig mintegy 6 millió szintetikus anyag született, az IARC Nemzetközi Rákku-

tató Központ eddig mindössze 900 anyag alapos vizsgálatát tudta elvégezni, és 

adott ki róluk bizonyítványt (Farkas, 1994). 

2.4.4.3.6. Transzgénikus haszonélőlények termesztése/tenyésztése, mint komp-

lex kockázati tényezőegyüttes  

A genetikailag módosított élő szervezet (GMO
1
) esetében az élőlény 

öröklődő megváltoztatásáról van szó, míg a transzgénikus élőlény (TGO
2
) ezen 

túlmenően fajidegen örökítőanyagot is hordoz. 

A genetikailag módosított (más néven génmanipulált) növényekben egy 

idegen fajból származó gén beültetésével hoznak létre új, valamilyen tekintetben 

előnyös tulajdonságokat. A génmódosítás több szempontból lényegileg eltér a 

hagyományos növénynemesítéstől, hiszen a célzott fajba attól teljesen eltérő élő-

lényből (pl. baktériumból, vírusból) származó géneket juttat be, minden eddiginél 

nagyobb mértékben belenyúlva az élő anyag alapvető szerkezetébe, a tulajdonsá-

gokat meghatározó génállományba. Noha az eljárás laboratóriumi alapjai ma már 

rutineljárásnak számítanak, a beültetett idegen gén és a befogadó növény közötti 

kölcsönhatások környezeti és egészségügyi következményeiről alkotott tudomá-

                                              
1
 GMO: Genetically Modified Organism 

2
 TGO:  TransGenic Organism 



 94 

nyos ismereteink még sok tekintetben hiányosak, ezért a GM növények alkalma-

zása heves társadalmi vitákat váltott ki világszerte. 

Az első transzgénikus haszonnövényt 1983-ban hozták létre, de me-

zőgazdasági termesztésük csak 1994 óta folyik. A ma termesztett transzgénikus 

növények az alábbi fő csoportokba sorolhatók: 

a.  herbiciddel szemben ellenállóvá tett növények (70 %), 

b.  rovarkártevőkkel szemben ellenállóvá tett növények (22 %), 

c.  mindkét fenti tulajdonsággal rendelkező növények (7 %), 

d.  az egyéb tulajdonságokra módosított növények (1 %). 

1986 és 1993 között kísérleti célból a világ 28 országában 675 

transzgénikus növényfajtát bocsátottak ki. Ezek közül kiemelkedő gyakorisá-

gú a növényvédelemben glufosinate (burgonya, dohány, kukorica, lucerna, cikó-

ria, rizs, szója, cukorrépa, paradicsom, nyár; 163 fajta), a glyphosate (dohány, 

kukorica, szója, cukorrépa, paradicsom, káposztafélék, len, gyapot, nyír; 90 faj-

ta), a szulfonil-karbamid (39 fajta), és a bromoxynil (30 fajta) gyomirtószereket 

elviselő növények kibocsátásának száma. A hericidtoleranciáért felelős gén álta-

lában mikroorganizmusokból kerül át a transzgénikus növényekbe.  

Jelentős hangsúlyt kapott a Bacillus thuringiensis-ből származó δ-

endotoxint termelő gén növényekbe való ültetésével a rovarrezisztens (Bt) nö-

vények előállítása is.  

A fejlesztések további része szintén termesztéstechnikai problémákon 

igyekszik javítani, melyek közül az alábbiak a legfontosabbak: 

 a hímsterilitás (lucerna, karfiol, cikória, repce, dohány; 54 fajta); 

 a késleltetett érés (paradicsom; 32 fajta); 

 a jobb beltartalmi érték (sárgarépa, kukorica, repce, rizs, szója, napra-

forgó, dohány; 29 fajta). 

A világon mintegy 3000 kísérlet eredményeként 30 országban 40 nö-

vényfajon hajtottak végre genetikai módosítást valamilyen gazdasági cél érdeké-

ben (Darvas, 2000).  

Az első termesztési célú kibocsátás dátuma 1993 amikor Kína vírusel-

lenálló transzgénikus dohány termesztését kezdte meg. A genetikailag módosított 

növényeket árusító hivatalos piac 1994 óta jegyzett. Az azóta eltelt időszak né-

hány jelentősebb kibocsátását a 37. táblázat foglalja össze. 
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37. táblázat: Néhány jelentősebb transzgénikus növényfajta kibocsátás (Darvas, 2000) 

A kibocsátás évszáma A kibocsátó cég A kibocsátott termék 

1994 Cyanamid imazethapyr -kukorica 

1994 Du Pont chlorsulfuron -szója 

1995 Rhone Poulenc bromoxynil -gyapot 

1995 AgrEvo glufosinate -repce 

1996 Monsanto glyphosate -szója, -repce 

1996 Monsanto/Novartis Bt -kukorica 

1996 Monsanto Bt -gyapot 

1996 Monsanto Bt -burgonya 

1997 AgrEvo glufosinate -szója, -kukorica 

1997 Monsanto glyphosate -gyapot 

1998 Monsanto glyphosate -kukorica 

1999 Rhone Poulenc bromoxynil -repce, -dohány 

19999 Monsanto Bt -paradicsom 

2000 Monsanto glyphosate -cukorrépa 

2000 AgrEvo glufosinate -cukorrépa 

Az Európai Unióban komoly ellenállás tapasztalható e növények termeszté-

sével szemben, míg másutt – elsősorban az amerikai kontinensen – 1999-ben már 

mintegy 40 millió hektáron vetettek transzgénikus növényeket, amelyek vetésterület-

ének 99,5 %-án mindösszesen négy növényfaj osztozik. A termesztési terület növe-

kedése 1999-ben némi megtorpanást mutatott, 2000-ben pedig csökkent. 

A növényvédelem területén a növényvédő szer gyártó végek (Aventis, 

Monsanto, Novartis, stb.) a biotechnológiai cégek (Ecogen, Mycogen, stb.) vala-

mint a vetőmagtermelő cégek (DeKalb, Pioneer, stb.) fúziójának vagyunk jelen-

leg szemlélői. Ennek következménye olyan, szabadalom által védett vetőmag, 

amelynek használata kötelezően betartandó növényvédelmi technológiát is felté-

telez, vagyis a fajta és a vegyszer egy egységet képez. A termesztésre ajánlott 

transzgénikus fajták számát tekintve a Monsanto, a Du Pont és az Aventis emel-

hető ki (Darvas, 2000). 

A transzgénikus haszonállatok esetében nagy hozamú, jó tápanyag-

hasznosítású, betegségekkel szemben ellenálló fajták létrehozása a cél. Az állati gén-

technológia eddigi fő eredménye (ami először 1982-ben sikerült), hogy növekedési 

hormont kódoló gént vittek be embriókba. 

Milyen kockázatai lehetnek a genetikailag módosított illetve transzgénikus 

élő szervezetek mezőgazdasági alkalmazásának? Milyen kérdések fogalmazódnak 

meg, és ezekre milyen válaszok adhatók? 
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2.4.4.3.6.1. Kozkázatok és fenyegetések 

 Hogyan fenyegetik a transzgénikus haszonélőlények a fajdiverzitást, illet-

ve a genetikai diverzitást? 

1. Nemcsak a kártevők pusztulnak el. 

A növényekbe bevitt méreggén által termelt toxin hatása nem szelektív, azaz nem 

csupán a célfajok, hanem más, „ártatlan” élőlények is áldozatul eshetnek. Hasonló 

módon a gyomirtóval szemben ellenállóvá tett növények esetében is az a cél, hogy 

a széles hatásspektrumú herbicid hatására a haszonnövényen kívül lehetőség sze-

rint minden további növény elpusztuljon. Noha ezek a hatások nem specifikusan a 

géntechnológiára, hanem az intenzív, iparosított mezőgazdaságra jellemzőek – hi-

szen a különböző kemikáliák hatása is a fentiekhez hasonló –, hangsúlyozandó, 

hogy a géntechnológia nem nyújt megoldást e problémákra, hanem tovább erősíti 

azt a folyamatot, hogy egyre kevesebb általunk nem fogyasztott élőlény talál élet-

lehetőséget a mezőgazdasági területeken, miáltal a biodiverzitás vészes mértékben 

csökken. 

2. Egyes esetekben növekedhet a vegyszerhasználat. 

A génkezelt növények termesztése a tapasztalatok szerint egyes esetekben nö-

velheti a vegyszerhasználatot. Az amerikai farmerek például jóval több 

gyomirtószert használnak a herbicid-rezisztens szója termesztésekor, mint a 

kezeletlen esetében, mert igen kicsi a kockázata annak, hogy a vegyszer a kul-

túrnövényt, a szóját is károsítja. A több vegyszer nyilvánvalóan nagyobb káro-

kat okozhat az élővilágban, ráadásul a vizekbe bejutva a kibocsátás helyétől 

távol is kifejtheti káros hatását. 

3. A transzgénikus növények átadhatják az idegen gént más fajoknak. 

Máris léteznek kísérletes bizonyítékok arra, hogy egy génmanipulált növény 

virágporával átadta az idegen gént egy vadon élő, közeli rokon fajnak. Ez 

utóbbi növény az új génnek köszönhetően szelekciós előnybe kerülhet, és így 

kiszoríthat más fajokat. 

4. Tovább csökken a haszonélőlények genetikai diverzitása. 

Mivel minden termelőnek rövid távon a génmanipulált „szuperfajta” termesz-

tése/tenyésztése éri meg, a többi fajta kipusztulhat, vagy jobb esetben génban-

kokba szorulhat vissza. A „szuperfajta” egyedei azonban genetikailag szinte 

azonosak, ami nagyfokú sérülékenységet jelent a kártevőkkel illetve a környe-

zeti változásokkal szemben. Mindez az élelmiszerellátás biztonságának csök-

kenését is maga után vonhatja. 
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5. Nemcsak a biodiverzitást érintő, hanem egyéb – humánegészségügyi, gaz-

dasági, társadalmi, stb. – kockázatokat és etikai problémákat is hordoz. 

A mezőgazdasági géntechnológia nem csupán a biodiverzitás megőrzése 

szempontjából problematikus. További kockázatot jelent egyrészt a génkezelt 

élelmiszerek fogyasztása, másrészt pedig társadalmi és gazdasági veszélyek is 

felmerülnek (pl. a biotechnológiai óriáscégektől ill. a technológiától való füg-

gőségünk vészes növekedése.) Számos etikai probléma is felmerül a géntech-

nológia mezőgazdasági alkalmazásai kapcsán.  

2.4.4.3.6.2. Kétséges célok és helyettesítő eszközök 

Szükségesek-e, és ha igen, hogyan érhetőek el a mezőgazdasági géntechnoló-

gia által kitűzött célok más – a biodiverzitás, az ökológiai stabilitás és az em-

beri egészség megőrzése szempontjából előnyösebb – eszközökkel? 

Számos jel mutat arra, hogy a mezőgazdasági géntechnológia által kitűzött cé-

lok kérdésesek, alkalmazásának indokai gyenge lábakon állnak. Vegyük sorra 

ezeket a szempontokat. 

1. Nem a megtermelt élelmiszerek elégtelen mennyiségével, hanem egyenlőt-

len birtoklásával és területi eloszlásával van baj. 

A transzgénikus haszonélőlények előállítása és mezőgazdasági felhasználása 

mellett érvelők legfontosabb mondanivalója az, hogy a világban kevés az elő-

állított élelmiszer, emiatt sokan éheznek. Nincs más kiút – mondják – mint a 

„Zöld Forradalom”-hoz hasonlóan újból többletet kell előállítani, ami a 2050-

re megduplázódó emberiségnek elegendő élelmiszert biztosíthat. Erre csupán a 

géntechnológiai úton előállított transzgénikus fajták adhatnak lehetőséget, mi-

vel a hagyományos nemesítés tartalékai – beleértve a heterózis nemesítés 

eredményeit is – már kimerülőfélben vannak. Példának hozzák fel, hogy a N.E. 

BORLAUG nevével fémjelzett „Zöld Forradalom” eredményeként évente 2,1 

%-al nőtt az élelmiszertermelés (1960-1990 között), miközben a 

népességgyaparodás, „csak” 1,5 %-os volt. 

A „Zöld Forradalom” valóban „átrendezte” a világtermelést. A FAO Production 

Yearbook 1970-98-as évkönyveikből kiindulva számításokat végeztünk, hogy a 

BORLAUG-team sikerei nyomán hogyan alakult át a világtermelés. Kiemeltük a 

három legfontosabb gabonaféle (búza, kukorica és rizs) termelési adatait (38. táb-

lázat). 
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38. táblázat: Főbb gabonafélék (búza, kukorica, rizs) termésmennyisége (1000 t)  

és annak növekedési üteme (%) régiónként 

Régió Termésmennyiség (1000 t) Növekedés (%) 

1965 1980 1990 1998 Összesen Évi átlag 

Világ összesen 723 644 1 263 059 1 589 086 1 756 043 242,7  4,3 

Európa 86 576 180 711 177 070 252 063 291,1  5,8  

Észak és Közép Am. 150 551 310 999 345 817 385 993 256,4  4,7  

USA 131 591 265 281 283 070 325 883 247,6  7,5  

Afrika 20 415 46 027 58 280 74 304 364,0  8,0  

Dél –Amerika 35 936 57 943 62 496 85 751 238,6  4,2  

Ázsia 327 125 582 230 800 693 933 933 285,5  5,6  

Magyarország 5 361 11 857 10 694 11 481 214,2  3,5  

Megjegyzés:  – az USA Észak- és Közép-Amerika adataiban is szerepel.  

– Magyarország Európa adataiban is szerepel. 

Ezen idő alatt természetesen nemcsak az élelmiszertermelés változott, hanem – ré-

giónként eltérő mértékkel – a népesség is gyarapodott (39. táblázat).  

39. táblázat: A népességszám (fő) növekedési üteme (%) régiónként  

1965-1998 között 

Régió Népességszám (fő) Növekedés (%) 

1965 1998 Összesen Évi átlag 

Világ összesen 3 363 089 5 901 054 175,4 2,3 

Európa 444 396 568 336 127,9 0,8 

Észak és Közép Am. 294 038 472 525 160,7 1,8 

USA 188 000 260 000 138,3 1,2 

Afrika 313 476 748 927 238,9 4,2 

Dél -Amerika 166 188 335 715 202,0 3,1 

Ázsia 1 896 918 3 514 299 185,6 2,6 

Magyarország 10 148 10 116 99,7 -0,01 

Kiugróan magas a népességgyarapodás: Afrikában (4,2 %/év), Dél- Amerikában 

(3,1 %/év) és Ázsiában (2,6 %/év). Emiatt hiába növelték az élelmiszertermelést 

évente Afrikában pl. 8 %-al, Ázsiában pedig 5,6 %-al, a lakossággyarapodás 

miatt az 1 főre eső élelmiszer-termelés alig növekedett (40. táblázat).  
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40. táblázat: 1 főre jutó gabonatermés (kg/fő) 

Régió Termés (kg/fő) Növekedés (kg/fő) 

1965 1998 teljes időszak évi átlag 

Világ összesen 215,2 297,6 82,4 2,5  

Európa 194,8 495,9 301,1 9,1 

Észak és Közép Am. 515,4 816,9 301,5 9,1 

USA 700,0 1253,4 553,4 16,8 

Afrika 65,0 99,2 34,2 1,0 

Dél -Amerika 216,2 255,4 39,2 1,2 

Ázsia 172,5 265,6 93,1 2,8 

Magyarország 528,3 1135,0 606,7 18,4 

A „Zöld Forradalom” növelte ugyan a régiók termésmennyiségét (és az 1 főre 

eső termésmennyiséget is), de erősen eltérő arányban. Az iparilag fejlett orszá-

gokban a termésnövekedés jóval erőteljesebb volt, mint a fejlődő országoké. 

Így a „Zöld Forradalom” eredménye erősen megkérdőjeleződik, hiszen a sze-

gény és gazdag országok ellentétét nemhogy nem csökkentette, hanem tovább 

növelte. Amíg ugyanis 1965-ben Dél-Amerika és Ázsia 1 főre eső gabonater-

melése elérte az európai értéket, addig 1998-ban – a Zöld Forradalom eredmé-

nyeképpen – ezek a régiók is a legszegényebbek közé kerültek.  

Mindebből levonható az a következtetés, hogy a „Zöld Forradalom”-hoz hasonló 

kívánalom a biotechnikai vívmányok terén sem hoz majd más eredményt, mint azt, 

hogy a transzgénikus fajták bevezetése nem a ma is szegénységben élők gondját 

oldja meg, hanem a „Zöld Forradalom” mintájára a mai gazdagok (iparilag fejlett 

országok, országcsoportok és multinacionális beszállító cégek) profitját növeli to-

vább, ugyanis ezekre a fajtákra és a fajták termesztésével összefüggésbe hozható 

beruházásokra és eszközök, anyagok megvásárlására itt lesz lehetőség. Azaz: a 

GMO-k termesztése nem a szegények érdeke, hanem a gazdagoké, tehát az igazi 

lobbiérdekeket, szűk gazdasági érdekcsoportok profitszerzési szempontjait takar-

gató, elfedő az éhező világra hivatkozni. 

A világélelmezési problémákat alapvetően nem az eddig is intenzíven mű-

velt régiók termelési kapacitásának – s benne a termesztett fajták terméspo-

tenciáljának – növelésével, hanem az ökológiai feltételekhez illeszkedő, al-

kalmazkodó fajtaszortiment használatával, a termőhelynek megfelelő in-

tenzitási fokú gazdálkodási formákkal és annak a helyzetnek a felszámolá-

sával lehet megoldani, amelyben egy svájci vagy amerikai állampolgár az 

erőforrások és a javak több mint negyvenszeresével rendelkezik, mint egy 

szomáliai, afgán vagy etióp. 
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2. Magyarországon nem népességnövekedés, hanem erőteljes fogyás zajlik. 

A transzgénikus fajták használatával elérni kívánt termelésnövekedést Magya-

rországon a népességrobbanással indokolni nyilvánvalóan ellentmondásos. 

Miközben ugyanis Magyarországon az 1996-98-as években az élveszületések 

száma alig haladta meg a 100 ezer fő/év értéket (100 847 és 105 272 fő/év kö-

zött változott), azonközben a halálozások száma jócskán meghaladta a 120 

ezer fő/év értéket (126 188 és 143 130 fő/év között alakult), vagyis az éves de-

ficit, csökkenési érték 25-40 ezer fő/év.  

A termelésnövekedésből és a népességfogyásból származó növekvő termés-

többleteket ugyanakkor a telített fizetőképes piacokon értékesíteni gyakorlati-

lag lehetetlen. Annak pedig nem sok a valószínűsége, hogy Magyarország be-

látható időn belül ingyen átengedje az így keletkező feleslegeit az éhező világ-

nak. 

3. Ha növelni is akarnánk a termelést, akkor is nagy tartalékai vannak a hagyo-

mányos nemesítésnek. Jelenlegi fajtáink terméspotenciáljának alig több, mint  

30 %-át használjuk ki. Véleményünk szerint a hagyományos nemesítés tartalé-

kai messze nem merültek ki. 

Magyarországon jelenleg az OMMI fajtajegyzéke alapján a termelők kukori-

cából 208 hibrid, búzából pedig 71 fajta közül választhatnak. A meglévő 

fajtaszortiment minden termesztői igényt kielégít, beleértve azt is, hogy az el-

térő termőhelyek és gazdálkodási színvonal eltérő igénye is biztosított.  

A jelenleg termesztett fajták és hibridek terméspotenciálját még messze nem 

használjuk ki. A ma meglévő kukorica hibridek alkalmazásával jó agrotechni-

ka mellett igen nagy termésátlagok érhetők el. 1998-ban pl. az USA-ban több 

mint 29 millió hektár termőterületen 8,16 t/ha termésátlagot értek el. A 90-es 

évek elején ugyancsak az USA-ban (Saybrook, Illinois állam, Herman 

WARSHAW termesztő) öntözés nélküli egyik tábláján (374 bu/A =) 23,94 t/ha 

termést ért el. Az USA országos termésátlaga 1998-ban ennek csak a 34 %-a 

volt. Magyarországon is értünk már el 20 t/ha termést, igaz, csak kisparcellás 

körülmények között. 14-15 tonnás termésátlagot viszont már több üzem is el-

ért. Az 5-6 t/ha közötti termésátlag ennek csupán 1/3-a! Jelenleg egyáltalán 

nem a fajták termőképessége okozza az alacsony termésátlagokat. 

4. A gazdasági árukapcsolásos (fajta+vegyszer) kiszolgáltatottság, a gyom- és 

kártevő-rezisztencia várható kialakulása valamint az egyéb, hagyományos 

eszközök tartalékai mezőgazdálkodási, termelési oldalról egyáltalán nem 

indokolják ezen kockázatos eszköz bevetését. 
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A transzgénikus fajták vetőmagköltsége feltehetően magasabb lesz, mint a ma 

kapható hibridek (egyébként már egyáltalán nem olcsó!) vetőmag árai. Emel-

lett meg kell venni a transzgénikus hibridekhez szükséges herbicideket (mert a 

kettő képez egységet!). Jelenleg 3 gyomirtószer hatóanyaggal szemben rezisz-

tens kukorica hibridet állítottak elő (glufonizát, glifozát, szulfonilurea rezisz-

tens, de lehet, hogy már más is van!). Kérdés az is, hogy a gyomirtószer-

rezisztencia meddig marad meg (általában 4-5 évig), így a kultúrnövény vé-

delme már az ajánlott kémiai gyomirtószerrel nem oldható meg. 

A Bacillus thuringiensis gének átvitelén alapuló rovarrezisztencia is feltételezi, 

hogy kialakul(hat) egy toxin ellenálló rovar-rassz. Ráadásul feleslegesnek is 

tűnik, mert a martonvásári hibridfejlesztés igazolta, hogy hagyományos úton is 

lehetséges a kukoricamoly ellen védekezni, és így – ha kiegészítik azzal, hogy 

a kártevők áttelelését lehetővé tevő kukorica és napraforgó kórót április 15-ig 

megsemmisítik – a kukoricamoly számottevő kárt nem okoz. 

A GMO-k bevezetésével feltehetően csökkenni fog a hibridek száma, emiatt az 

1 hibridre eső országos termőterület növekszik, ami maga után von(hat)ja a 

genetikai sebezhetőség megnövekedését. (Erre már volt példa a 

citoplazmatikusan hímsteril, T-plazmát tartalmazó hibridek termesztése esetén, 

ami 1970-ben az USA-ban a termés 15 %-át megsemmisítette). A herbicid és 

rovarrezisztenciát eredményező transzgénikus hibridek – az átvitt gének vo-

natkozásában – rokonoknak foghatók fel, így a genetikai sebezhetőségtől 

(genetic vulnerability) való félelem jogosnak vélhető.  

5. A vegyszerfelhasználás hagyományos mezőgazdálkodási eszközökkel is je-

lentősen csökkenthető. Igaz, hogy ez a beszállító iparok érdekeivel ellenté-

tes, hiszen kevésbé tőke- és technológia/energiaigényes, sokkal inkább 

tudásintenzív, a felhalmozott helyi ismereteket felhasználó és igénylő rend-

szereket, megoldásokat jelent. 

A vegyszerfelhasználás, a környezetterhelés csökkentésének hagyományos 

mezőgazdálkodási eszközei közül az alábbiak azok, amelyek rendszerbe fog-

lalva úgy képesek jó minőségű és az ökológiai, termőhelyi feltételeknek meg-

felelő mennyiségű élelmiszert és egyéb terméket előállítani, hogy közben fenn-

tartják a környezet egyensúlyát, biológiai sokféleségét, biodiverzitását: 

 földhasználat, térstruktúra és az ágazati arányok ökológiai harmonizá-

ciója; 

 emberléptékűség, üzem- és táblaméretek változtatása, a tér újrastruktu-

rálása ökológiai, talajvédelmi szempontok, tradíciók, kultúrökológiai 
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szempontok, tájképi, esztétikai valamint gazdasági, termelési, techno-

lógiai szempontok szerint; 

 körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák használata; 

 táji-, termőhelyi alkalmazkodás a következő fő területeken: 

 tájnak megfelelő gazdálkodási szerkezet kialakítása, tájba illő bio-

lógiai alapok (növényfaj- és fajtaszerkezet) megteremtése, azok tár-

sítása, vetésváltásba, vetésforgóba illesztése (sokszínűség az egyol-

dalúság, pl. monokultúra helyett); 

 természeti nagytájanként és tájanként differenciált agrotechnika (ta-

lajművelés, talajvédelem, talajerőgazdálkodás, trágyázás, vetés, nö-

vényápolás, növényvédelem, betakarítás) alkalmazása, amely a le-

hető legteljesebb mértékben alkalmazkodik az eltérő agroökológiai 

adottságokhoz; 

 a tájak eltérő ökológiai állateltartó képessége, növényi produkciója 

és állatlétszáma közti harmónia megteremtése; 

 a parasztság, a vidéki népesség gazdává tétele, a helyi közösségekre, 

munkaerőre és értékekre építő gazdálkodási rendszerek használata. 

Ezen eszközökkel ugyanazokat a célokat kisebb kockázatokkal és több járulé-

kos haszonnal lehetne elérni, mint a genetikailag módosított szervezetek fel-

használásával. Ezeket a jövő mezőgazdasága szempontjából fontos, hagyomá-

nyos eszközöket a későbbiekben részletesen bemutatjuk. 

2.4.4.3.6.3. Ellentmondások és öszeférhetetlenségek 

 Milyen ellentmondás és összeférhetetlenség feszül a környezetgazdálko-

dás, a természetvédelem és az ellenőrzött és minősített ökológiai gazdál-

kodás, ill. a GMO-k alkalmazása között?  

Az ökológiai gazdálkodást és bioélelmiszer-forgalmazást szabályozó európai 

és hazai törvények és rendeletek (EU EC 2092/91. és az IFOAM előírásai, va-

lamint a hazai 140/1999. sz. kormány- és 2/2000. sz. FVM miniszteri rendelet, 

illetve a Biokontroll Hungaria KHT előírásai) szigorúan és egyértelműen tilt-

ják a GMO-k alkalmazását. Eközben a géntechnikai tevékenységet szabályozó 

(Kelet-Európában egyedülálló!) 1998. évi XXVII. törvény és annak végrehaj-

tását szabályozó 1/1999. FVM rendelet alapján a jelenlegi OMMI fajtavizsgá-

lati és -minősítési kísérletekben szereplő GM-kukorica, -búza, -szója, -repce, -

cukorrépa stb. fajtajelöltek közül hamarosan néhány akár forgalmazási enge-

délyt is kaphat. 
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Az ökogazdálkodás hivatkozott alapvető rendelkezéseiben az egyik legszigorúbb 

előírás az izoláció biztosítása, viszont a GM-kísérletekben és -termelésben az 

egyik legnagyobb probléma az ún. „gén-kiszabadulás” (pl. pollennel, madár- és 

rágcsálókártétellel, mikroba-közvetítéssel, környezetszennyezéssel, emberi mu-

lasztással stb.) szinte megakadályozhatatlan.  

2.4.4.3.6.4. Elutasító vélemények és hátterük 

 Milyen aggályos tények és események vezettek az egyértelműen elutasító 

(környezetvédelmi és ökológiai szemléletű) vélemények és fogyasztói ma-

gatartás kialakulásához a GMO-kal szemben? 

(1) A növekvő GMO-ellenes nemzetközi tendencia kialakulásához – egyebek 

mellett – pl. az alábbiak is hozzájárultak:  

 a génkiszabadulás nem akadályozható meg, és a fertőzöttség vissza-

fordíthatatlan állapotot idéz elő; 

 a GMO-k alkalmazásának igazi hatását még nem ismerjük, vagyis 

nincs alaposan elvégezve a szükséges kutatómunka és hatáselemzés 

(elővigyázatosság elve!); 

 a GMO-k felhasználásával előállított élelmiszerek gyengébb értékű 

tömegáruvá minősülnek, így leértékelik egy ország élelmiszergaz-

daságát; 

 veszélybe kerül a biológiai sokféleség (a biodiverzitás) fenntartása, 

sőt jelentős leromlás következik be; 

 a szinte egyöntetű európai fogyasztói elutasító véleményt nagyban 

igazolta az a jelentős mértékű allergiás megbetegedési hullám 

Észak-Amerikában, amelyet a GMO-s „Start Link” étkezési kuko-

rica okozott. 

(2) A hasonló jellegű hazai folyamatok megértéséhez és a valódi ország-

érdekek érvényesítéséhez kapcsolódóan a GMO-k megítélésekor a követ-

kező sajátos magyar szempontokat is figyelembe kell venni: 

 egy olyan kis közép-európai ország képét, amelynek kiváló minősé-

gű élelmiszertermelése és feltörekvő idegenforgalma van, a GMO-k 

használata jelenősen lerontaná; 

 ebben az esetben leértékelődik a mezőgazdaság és a táj, nehezen 

vagy áron alul lesznek eladhatók a hazai termények és élelmiszerek; 

 jelentősen csökkenne vagy megszűnne a mezőgazdasági és élelmiszer-

ipari jövedelmezőség, elsorvadna több, tradicionális hazai ágazat, mint 
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pl. a vetőmagtermesztés, valamint visszafordíthatatlan károsodás érné a 

természeti és vidéki értékeket, stb.. 

2.4.4.3.6.5. Termesszünk-e mindezek ismeretében genetikailag módosított növénye-

ket Magyarországon 

Jövőre, 2004-ben már Magyarországon is piacra kerülhetnek genetikailag 

módosított (GM) vetőmagok. Befejezésükhöz közelednek ugyanis az első (1999 

óta zajló) szántóföldi fajtakísérletek, így a hasznosítók folyamodhatnak a forga-

lomba hozatali engedélyért, de az Európai Unió teljes jogú tagjává válással is be-

kerülhetnek hazánkba az ott már korábban engedélyezett fajták. 

A már (elsősorban az amerikai kontinensen) termesztett GM fajták két fő 

csoportba oszthatók. Ennek megfelelően a forgalomba hozatali engedély esetle-

ges megadása nyomán nálunk is elsőként kukoricamollyal szemben ellenálló, il-

letve növényvédőszer-rezisztens (Roundup) GM kukoricafajták piaci megjelené-

sére számíthatunk. (Az amerikai kukoricabogárral szemben ellenálló fajták forga-

lomba kerülése 4-5 éven belül nem várható.) 

Az Uniós csatlakozás körüli számos egyéb nehézség mellett a hazai me-

zőgazdaságnak erre az újdonságra is fel kell készülnie. De mit hozhat a GM nö-

vények piacra kerülése a gazdálkodók szempontjából? A GM növények termelése 

melletti legfőbb érv, hogy azok a növényvédelmet leegyszerűsítve megkönnyítik 

a gazdák munkáját, és a kártevők okozta veszteségek csökkentésével magasabb 

terméshozamot tesznek lehetővé. Ugyanakkor világszerte, de már itthon is egyre 

több tapasztalat és vizsgálat cáfolni látszik ennek az érvelésnek az igazát. 

Idén nyáron egy szélesebb körű vizsgálat keretében a brit kormány Stra-

tégiai Egysége költség-haszon elemzést végzett a GM növények termelését illető-

en3. Öt különböző jövőkép kidolgozása és vizsgálata mentén arra a következtetés-

re jutottak, hogy a jelenleg elérhető fajták termelése brit körülmények között nem 

jár gazdasági előnyökkel, a jövőbeli hasznosulás pedig függ a jövőben piacra ke-

rülő GM fajták tulajdonságaitól és a közvéleménytől, a GM növényekből készélt 

élelmiszerek társadalmi elfogadottságának mértékétől. 

Noha a brit és a magyar mezőgazdaság helyzete aligha összevethető, a 

hazai gazdáknak is több fontos szempontot érdemes mérlegelniük, mielőtt GM 

kukorica vetése mellett döntenek: 

                                              
3
 Field work: wighing up the costs and benefits of GM crops - July 2003, www.number-l0.gov.uk/su/gm 
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 Jelen pillanatban a Magyarország számára fontos exportpiacokon nin-

csen kereslet a GM növények iránt, sőt a legtöbb felvásárló és feldolgo-

zó cég kifejezetten megköveteli a GM-mentességről szóló bizonylatot. 

Azon szállítmányokat, amelyek nem rendelkeznek ilyen igazolással, vagy 

keverten tartalmaznak GM és hagyományos fajtákat, az EU országaiban 

csak nehezen vagy esetleg alacsonyabb áron (elsősorban ipari célú fel-

használásra) lehet értékesíteni. Magyarország számára eddig kifejezetten 

előnyös volt, hogy GM-mentesnek nyilváníthatta magát. 

 A GM növények termelése nem csak a termelőt, de annak közelebbi és 

távolabbi szomszédait is érinti. A GM és nem GM szállítmányok szétvá-

lasztása, és az EU jogszabályainak megfelelő nyomon követése érdeké-

ben ugyanis intézkedéseket kell hozni a keveredés elkerülése érdeké-

ben. Ez utóbbi megtörténhet pl. keresztbeporzás vagy szállítás közbeni 

magszóródás révén, és így azt eredményezheti, hogy egy gazdálkodó tud-

tán és szándékán kívül termel és próbál értékesíteni GM fajtát. Különbö-

ző intézkedésekkel - védőtávolságok kijelölése, köpenyvetés, eltérő ve-

tésidő, a géppark alapos tisztítása - csökkenthető az ilyen „génszennye-

zés” előfordulásának valószínűsége, de teljesen sajnos nem zárható ki, 

különösen kisebb méretű gazdaságok esetén. Nem lehet ugyanis pontosan 

kiszámítani sem a pollenterjedés irányát és távolságát, sem azt, hogy a 

kártevők (madarak és rágcsálók vagy akár az ember, ld. lopás) hova fog-

ják elhurcolni a magokat, ezért mégoly komoly intézkedésekkel sem biz-

tosítható a teljes elszigeteltség. Ezek az intézkedések természetesen a 

termelési költségeket is növelik: az EU kutatási központjának számításai 

szerint 1-10 %-os, de GM repce esetében akár 40 %-os költségnöveke-

déssel is számolni lehet
4
. Nem világos, hogy ki fogja viselni ezeket a ter-

heket, de vélhetően a termésük tisztaságát megőrizni kívánó „hagyomá-

nyos” gazdálkodók kerülnek majd nehezebb helyzetbe. 

 Amennyiben a „génszennyezés” tényére a felvásárlás során - elvégzett 

tesztek eredményeként - fény derül, az nemcsak kínos helyzetet teremt, 

de a szállítmány eladhatatlanná válásával is járhat. Biogazdák esetén, 

akiknél az előírások szigorúan kizárják a GM növényfajták alkalmazását, 

akár a minősített státusz elvesztését is okozhatja a „génszennyezés”. 

Ezek a veszteségek pedig visszahullhatnak a GM-fajtát termelő gazdál-

kodó fejére, kártérítési perek formájában. Pillanatnyilag ugyanis nin-

                                              
4
 Scenario for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture. A 

synthesis report prepared in May 2002, Joint Research Centre CJRC), European Commission. 

http://www.jrc.cec.eu.int/GECrops 
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csenek kialakult elvek és szabályok arra nézve, hogy a GM növények 

termeléséből fakadó ilyen jellegű veszteségeket ki térítse meg. Ma nincs 

olyan biztosító társaság, amely fedezné a szennyezés során fellépő káro-

kat, legalábbis sem Európában sem Észak-Amerikában nem vállalja ezt 

egy nagy biztosító sem. 

 Szintén perekhez vezethet a GM növényekhez kapcsolódó szabadalmi 

jogok érvényesítése is. Ezek a fajták ugyanis szabadalmi oltalmat élvez-

nek, ami után nemcsak jogdíjat kell fizetni a gazdálkodónak, de a fajtatu-

lajdonos jogtalan használat esetén komoly kártérítési igénnyel léphet fel. 

Jogtalan használat viszont nemcsak úgy fordulhat elő, ha a gazdálkodó a 

GM fajta terméséből félretett magot veti el a következő évben, de akár 

keresztbeporzás révén is megjelenhet földjén a védett fajta, ismét csak 

tudtán kívül. Ilyen ügyek miatt perek sora zajlik az Egyesült Államokban 

és Kanadában biotechnológiai cégek és gazdálkodók között. A legna-

gyobb hírnévre ezek közül a kanadai repcetermesztő, Percy Schmeiser 

esete tett szert, akit több tízezer dolláros kártérítésre ítélt másodfokon a 

bíróság, holott ő maga sohasem vetett GM repcét, de ültetvényén a cég 

képviselői mégis megtalálták azt.  

 Továbbá fontos felvetni, hogy a közvélemény Magyarországon sem tá-

mogatja a GM növények elterjesztését, és főleg nem a belőlük származó 

élelmiszereket. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2001-ben vég-

zett felmérése szerint a vásárlók 74 %-át a vásárlás során befolyásolná a 

genetikai módosítás ténye, 82 % pedig szeretné, hogy tüntessék fel ezt a 

termékek címkéjén is. Ennek megfelelően a nagy hazai élelmiszer-gyártó 

cégek sem használnak GM-növényekből származó alapanyagokat5, azaz 

jelenleg ezeknek nemcsak export- de belső piaca sincs. 

 Végül, de nem utolsósorban a GM növények közeli években bekövetkező 

piacra bocsátása sértené az elővigyázatossági elvhez kapcsolódó alapvető 

uniós jogokat is. Ez az elv ugyanis tartalmazza, hogy a természetbe való 

kibocsátás valamint a fogyasztás megtörténte előtt az új technológia tu-

lajdonosának kell minden kockázati tényezőt megnyugtatóan és bizonyí-

tottan tisztáznia, és nem utólag. Ehhez képest már megdőltek egyes ko-

rábban felvetett aggályokra adott megnyugtató válaszok, pl. abban a te-

kintetben, hogy a „génkiszabadulás” meggátolható, a teljes elszigeteltség 

megoldható vagy hogy a GM növények összetétele változatlan marad. 

                                              
5
 Lásd: http://www.zpok.hu/genmanipulacio/gentabla.htm 
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A fent felsorolt problémák lényegében mind arra vezethetők vissza, hogy 

ma még nem tudjuk biztosan megmondani, hogy a GM növények termelése nem 

okoz-e hosszabb távon környezeti (pl. keresztezés révén gyomirtó szerrel szem-

ben ellenálló gyomok létrejötte) és egészségügyi (pl. újfajta allergiák megjelené-

se) károkat. Azt azonban határozottan állíthatjuk, hogy jelentős társadalmi és 

közvetlen anyagi költségekkel járnia (pl. exportvisszaesés, mennyiségben és / 

vagy értékben, biotermelési lehetőségek megszűnése). Ha ezek valóban bekövet-

keznek, visszafordításukra már aligha lesz lehetőség, hiszen a természetbe ki-

kerülő, elterjedő élőlényeket teljes mértékben kivonni, eltüntetni már soha nem 

lehet. Ettől mind a közvéleményben, mind a tudományos világban sokan tartanak, 

ezért követelik a lehetséges károkat kiküszöbölő, megelőző intézkedéseket, sőt a 

GM növények termesztésének általános betiltását. Alaposan meg kell fontolnia 

tehát a várható következményeket és problémákat annak, aki GM növény ter-

mesztését tervezi, hiszen a költségeken és piacra jutási problémákon kívül, vég-

eredményben a gazdálkodó - fogyasztóként - saját magát is kiteszi az ismeretlen 

kockázatok hatásának. 

A Magyar Növénynemesítők Egyesülete (MNE) 2004. június 18-án tar-

totta ezévi közgyűlését. Ezen megtárgyalta a genetikailag módosított szervezetek 

vagy másképpen szólva a „génmanipulált vagy génkezelt fajták” köztermeszté-

sét. Az ezzel kapcsolatban hozott állásfoglalásában az Egyesület valószínűleg 

nem véletlenül egyebek mellett így fogalmaz: 

„A MNE […] szakmai szempontból indokolatlannak és még korainak 

tartja a GM növényfajták köztermesztésbe kerülését Magyarországon. Álláspont-

ja szerint: 

 a GM növényfajták hazai termesztése nem eredményezhet számottevő 

hasznot a magyar gazdáknak, ellenben különösen veszélyes és káros kö-

vetkezményei lehetnek a magyar agrárgazdaság egészére nézve; 

 a GM fajták forgalomba kerülve kiszorítják a nem-GM fajtákat a közter-

mesztésből, s ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítik az egyes növényfajok 

magyar növénynemesítő intézményeinek, vetőmagtermesztő és - forgal-

mazó cégeinek működőképességét; 

 a GM növényfajták köztermesztésbe vitelét követően Magyarország el-

veszti GMO-mentes (genetikailag módosított szervezetektől mentes) stá-

tuszát, ezzel jelentős EU-s és exportpiacokat veszíthet a hagyományos 

módszerekkel előállított GMO-mentes növényfajták kereskedelmében 

(szaporítóanyag, vetőmag, árumag stb.); 
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 a GM növényfajták köztermesztésbe kerülését követően a transzgén meg-

szökésének veszélye miatt többé nem lesz garantálható a hagyományos 

fajták GMO-mentes nemesítése, fenntartása és termelése, így a GMO-

mentes hazai biotermesztés sem lehet perspektivikus többé. 

Ezért az MNE nem tartja indokoltnak és nem javasolja GM fajták köz-

termesztésbe kerülését hazánkban.” 

2.4.4.3.6.6. Összegző megállapítások és javaslatok 

Mindezek alapján összegzésként és megoldási javaslatként megfogal-

mazható az a vélemény: az ország valódi érdekei azt kívánják, hogy szülessen 

hamarosan olyan döntés, amely szerint hazánk 

(1) 15 évre kibocsátási, termelési és forgalmazási moratóriumot rendel el a 

környezetet, a mezőgazdaságot és az élelmiszereket érintő GMO-k alkal-

mazásában (ill. csatlakozik az ezt már kimondó Franciaországhoz, Auszt-

riához és Olaszországhoz), valamint  

(2) azonnali határmenti hatósági ellenőrzést vezet be a génátterjedés megaka-

dályozása érdekében, továbbá 

(3) védett és érzékeny természeti területekre szülessenek olyan további rend-

szabályok, amelyek kizárják e területeken transzgénikus haszonélőlények 

alkalmazását, 

(4) az élelmiszerek egyértelmű jelölésével és az elárusítóhelyeken e termékek 

jól látható elkülönítésével tájékoztassák a vásárlót, és hívják fel figyelmét 

e termékek fogyasztásának kockázataira. 

2.4.4.3.7. Az energetikai és társadalmi hatékonyság romlása 

Az energiamérleg-számításokhoz a 41. táblázatban összefoglalt belső 

(intern) és külső (extern) energiaráfordításokat kell figyelembe vennünk. 

41. táblázat: A mezőgazdasági energiaforrások (inputok) áttekintése  

(Lünzer, 1982) 

Belső (intern) energia Külső (extern) energia 

 Direkt Indirekt  

Napenergia Emberi/állati munkaerő Gépek, eszközök, technikai berendezések 

Talajtápanyagok Hajtóanyag/olaj Műtrágyák, növényvédőszerek, vetőmag 

Víz Áram/fűtőolaj (meleg/fény) Épületek, telepek 
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Ebből is látható, hogy az energiamérlegek meghatározása meglehetősen 

bonyolult feladat, és a különböző tevékenységek energiaigénye, energiatartalma 

nehezen minősíthető. Mégis e számításokhoz jó közelítéssel a 42. táblázatban 

összefoglalt átlagértékeket használhatjuk.  

42. táblázat: Fontosabb mezőgazdasági ráfordítások energetikai sarokszámai 

(Lünzer, 1982) 

Ráfordítás Energiatartalom 

(J/egység) 

Emberi munka  2 MJ/óra 

Hajtóanyag, üzemanyag, fűtőanyag  50 MJ/kg 

Gépek - előállítása  80 MJ/t 

 - javítása  30 MJ/t 

Szállítás  5 MJ/t km 

Trágyázás - N  80 MJ/kg 

 - P  31 MJ/kg 

 - K  10 MJ/kg 

 - Ca  2 MJ/kg 

Növényvédőszer (hajtóanyag)  115 MJ/kg 

Vetőmag (nemesítés + szaporítás) energiatartalom x 2 

Szárítás (1 % nedvességtartalom-csökkentés)  130 MJ/t 

Elektromos áram energiatartalom x 3 

Az első mezőgazdasági energiamérlegek egyikét 1973-ban Pimentel tette 

közzé, ahol összehasonlította a növekvő termelési energiafelhasználást (energia-

inputot) a termékek energiatartalmával (az energiaoutputtal). Vizsgálatai – melyekhez 

az amerikai kukoricatermesztés 1945-ös és 1970-es eredményeit használta fel – azt 

mutatták, hogy egységnyi termékenergia előállításához 1945-ben 0,27, 1970-ben vi-

szont már 0,4 egység fosszilis energia felhasználására volt szükség.  

„Értelmesnek” csak azok a rendszerek tekinthetők, ahol egységnyi pótló-

lagos ráfordítás-növeléssel még legalább egységnyi hozamnövekedés érhető el, 

vagyis a „marginális hatékonyság” nagyobb mint 1. Ez az iparszerű rendszerek 

többségénél energetikai szempontból már egyáltalán nem teljesül (43. táblázat).  

A különböző gazdálkodási rendszerek energetikai hatékonysága rend-

kívül eltérő. Annak tudatában tehát, hogy a fosszilis energiahordozók ára - véges 

mennyiségük következtében - az idő előrehaladtával kiszámítható módon, exponen-

ciálisan növekedni fog, az a gazdálkodási rendszer, amely csökkenő hatékonyság 

mellett a ráfordítások növelésén alapul törvényszerűen ellehetetlenül, nemcsak 

környezeti szempontból, hanem gazdasági oldalról is tarthatatlanná válik.  
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43. táblázat: Különböző termelési rendszerek energiamérlege 

(Ángyán – Menyhért, 1997) 

A vizsgált egység és jellemzője/forrás Energia MJ/ha/év Arány Marginális 

 bevitel fosszi-

lis 

kihoza-

tal 

2/1 

hatékony-

ság 

1 % 2 MJ/MJ ** 

  1. Új-Guinea (erdős hegyoldal, naturális gazdálkodás)
1
 103 0 1460 14.2 14.05 

  2. Dél-Anglia (Wiltshire, farm az 1800-as évek elején)
1
 586 2 7390 12.6 12.28 

  3. Jáva (Polinézia, 1970-es évek, kezdeti technikai fejlő-

dés)
1
 

1079 54 14760 13.6 11.07 

  4. Dél-India (1955, farm, „zöld forradalom”, kezdete)
1
 3255 58 42280 13.0 7.01 

  5. Dél-India (azonos terület, 1975)
1
 6878 77 66460 9.7 3.47 

  6. Franciaország (biogazdálkodás)
2
 8160 * 51500 6.3 2.95 

  7. Németország (biogazdálkodás)
2
 10741 * 66986 6.2 2.24 

  8. Németország (integrált gazdálkodás)
2
 11882 * 63360 5.3 1.92 

  9. Franciaország (integrált gazdálkodás)
2
 16658 * 59000 3.6 1.25 

10. Franciaország (iparszerű gazdálkodás)
2
 21388 * 62000 2.9 0.88 

11. Németország (iparszerű gazdálkodás)
2
 21498 * 83710 3.9 0.87 

12. Dél-Anglia (Wiltshire, farm az 1970-es években)
1
 21870 99 44890 2.1 0.85 

Megjegyzés:  *  = A forrás ezt az adatot nem közli. 

**  = Egységnyi energiaráfordítás-növelésre jutó energiahozam 

Forrás: 1.) Bayliss-Smith, 1982  

2.) Lünzer, 1981 

Ráadásul az ilyen rendszer mesterséges, foszilis energiával helyettesíti az élő 

munkát, kiszorítja az embert, elveszi a vidéki népesség megélhetési lehetőségét, és 

így piacszerzési, eladási, profitszerzési érdekközösségben lévő műtrágyát, 

növényvédőszert, gépet, GMO-t gyártó, beszállító országok munkanélküliségét im-

portálja Magyarországra. Jó példa erre a 44. táblázatban összefoglalt adatsor, mely 

az amerikai kukoricatermesztés példáján szemlélteti ezt a folyamatot.  

44. táblázat: Kukoricatermesztés az USA-ban 

Dekádok Átlagtermés Emberi munkaerő-felhasználás 

 t/ha óra/t termés óra/ha 

1900-1909 1,66 58,8 97,6 

1910-1919 1,66 53,6 89,0 

1920-1929 1,70 47,6 80,9 

1930-1939 1,57 46,4 72,8 

1940-1949 2,19 26,4 57,8 

1950-1959 2,82 10,8 30,5 

1960-1969 4,47 3,6 16,1 

1970-1979 5,62 2,0 11,2 

1980-1989 6,99 1,2 8,4 

Forrás: Farmer‟s Digest, 1999. januar, Vol. 63., No. 1. p. 10 
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Ez az adatsor – attól függően, hogy a hatékonyság mely dimenzióit te-

kintjük – teljesen eltérő értékelést kaphat. Ha az adatokat egydimenziós közelí-

tésben, az „élőmunka hatékonysága” szempontjából vizsgáljuk, akkor igen 

elégedettek lehetünk, hiszen 90 év alatt az 1 tonna termés előállításához szüksé-

ges emberi munka, helyben hozzáadott emberi érték az 1/50-ed részére, a terület-

egységre jutó emberi munka pedig 1/12-ed részére csökkent. De ha a többfunk-

ciós mezőgazdaság társadalmi, regionális, foglalkoztatási szempontjai mentén 

értékeljük, akkor ez az adatsor katasztrófára utal. Hosszabbítsuk meg, 

„extrapoláljuk” ezt a trendet! És akkor megdöbbenve azt látjuk, hogy igen rövid 

időn belül ebben a rendszerben egyáltalán nem lesz szükség emberre! Legalábbis 

a mezőgazdaságban nem, ugyanis az embert helyettesítő eszközöket és energiát 

előállító, beszállító iparok telephelyein, általában a városi körzetekben, vagy rá-

adásul gyakorta külföldi városi körzetekben akár sok munkát is adhat az embe-

reknek, exportálva ezzel az ottani munkanélküliséget vidéki térségeinkbe! Ennek 

ismeretében talán nem a valóságtól elrugaszkodott az a megállapítás, hogy ettől 

eltérő megoldásokat kell keresnünk! 

Mindezek ismeretében kifejezetten tragikus és minden józan észnek el-

lentmond az a korábbi magyar gyakorlat és bizonyos körökben ma ismét tapasz-

talható törekvés is, amely óriási mennyiségű importált energiával, importált 

vegyszerekkel és más eszközökkel valamint energiaintenzív, iparszerű technoló-

giákkal olyan mezőgazdasági termékeket állít elő, amelyek exportálása csak je-

lentős exporttámogatással lehetséges. Az így szerzett csekély összegű nettó 

nyereséget ezután ismét energiaimportra fordítjuk. Ezzel csak a környezet és 

az élővilág pusztulását „támogatjuk”, miközben egyre kevesebb és kevesebb 

vidéken élő ember talál megélhetést a mezőgazdaságban. Ebből a csapdaszerűen 

működő ördögi körből csak az energia-, környezet- és mezőgazdasági politika 

alapvető, radikális megváltoztatásával, összehangolásával lehet kitörni.  

2.4.4.3.8. A bruttó és a nettó növekedés elváló trendje 

Amit az előbbiekben vázolt folyamattal elérünk, az ráadásul csak látszó-

lagos növekedés, ha a helyben termelődő új értékek szempontjából vizsgáljuk azt. 

Ennek szemléltetésére kiválóan alkalmas a 13. ábrán bemutatott magyarországi 

„fejlődés”.  
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13. ábra: A mezőgazdaság bruttó és nettó termelésének valamint 

anyagköltségének alakulása (1949 = 100 %) (Fecske, 1987) 

 

Az a körülmény, hogy a mezőgazdaság gyors fejlődését az anyagi ráfordítá-

sok fokozott növelésével értük el, és a munkaerőt a technikával drágán sikerült kivál-

tani, azt eredményezte, hogy a világviszonylatban is kiemelkedőnek számító, „kebel-

dagasztó” bruttó növekedés mellett a mezőgazdaság helyben keletkező, nettó 

termelése ezen időszak alatt gyakorlatilag stagnált. Ráadásul a felhasznált „holt-

munka” élelmiszertermékké való átalakítása során nem sikerült olyan hatékonyságot 

elérni, amely a fejlesztés pénzügyi fedezetét is biztosította volna. 

Más szavakkal a mezőgazdaság „látványos növekedésének” 30 éves idő-

szaka alatt tulajdonképpen csak az ember és a természeti folyamatok helyettesí-

tésére használt ráfordítások, mesterséges, ipari eredetű inputok növekedtek, a 

helyben hozzáadott érték ezzel szemben alig változott. Jogosan tehetjük fel tehát a 

következő kérdést. Mezőgazdaságot akarunk fejleszteni, vagy az ipar számára aka-

runk felvevőpiacot és a tőke számára befektetési terepet biztosítani? 
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2.5. ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK ÉS RENDSZEREK  

(Ángyán József, Szakál Ferenc, Podmaniczky László, Pataki György,  

Bela Györgyi, Milánkovics Kinga, Ács Sándorné, Lőrinci Renáta) 

2.5.1. Általános megfontolások 

(Ángyán József, Podmaniczky László, Pataki György,) 

Meglévő stratégiák, gazdálkodási rendszerek megítéléséhez, új rendsze-

rek kidolgozásához elkerülhetetlen néhány alapkérdés világos megfogalmazása 

majd megválaszolása, vagyis az értékválasztás. Ilyen alapkérdések – amelyekből 

azután meghatározott társadalmi-gazdasági stratégiák majd technológiák vezethe-

tők le és dolgozhatók ki – például a következők: 

1. "Kell e növekedés, és mi is az, ami növekszik?" 

2. "Melyek a növekedés eszközei?" 

3. "Hogyan mérhető a növekedés?" 

4. "Kik a növekedés haszonélvezői és melyek a mellékhatásai?" 

5. „Mit jelent a hatékonyság, és mely dimenziói fontosak a számunkra?” 

E kérdések megválaszolása természetesen nem lehet e könyv tárgya, de a 

társadalmi-gazdasági kutatásnak ezek elemzésével kapcsolatban fokozott akti-

vitást kellene mutatnia. Ezek tisztázása nélkül ugyanis elképzelhetetlen határozott 

irányultságú és hosszú távon fenntartható gazdaságpolitika, általános- és mező-

gazdálkodási stratégia valamint technológiai rendszerfejlesztés.  

Mindenesetre az eredmények, válságtünetek és okaik e korántsem teljes 

felsorolása is arra figyelmeztet, hogy a „növekedés” jelenlegi – jobbára a ráfordí-

tások mennyiségi növelésén alapuló – stratégiája és a hatékonyság mai értelmezé-

se az emberi létfeltételek komoly veszélyeztetése nélkül nem tartható fenn. Min-

dezen problémák megoldása csak akkor látszik elérhetőnek, ha a „növekedés” és 

„hatékonyság” fogalmát újraértelmezzük.  

A növekedés önmagában helyes célkitűzés, ez azonban korántsem a meny-

nyiségi, hanem a minőségi jellegek pozitív változását kell, hogy jelentse. A minő-

ségi növekedést nemcsak a jövedelmezőség, a termékek beltartalmi, táplálkozásfizio-

lógiai, piaci értékének, az ökológiai és agroökológiai tér jellemzőinek javulása kell 

hogy jellemezze, hanem az emberi élet minőségének javulását is magával kell hoznia. 

Enélkül a növekedés öncélúvá, haszontalanná válik. Az ilyen értelmezésű növekedés 

szolgálatába kell állítani a gazdaságpolitika eszköztárát is. 
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Az is nyilvánvalónak látszik, hogy a gazdálkodási rendszerek megítélé-

sében a hatékonyságnak legalább három alapdimenzióját vizsgálnunk kell. A 

társadalmi összhatékonyság alapdimenziói nem fontossági sorrendben: 

 a gazdasági (befektetési, tőkemegtérülési, profitabilitási) hatékony-

ság; 

 a természeti, környezeti, ökológiai hatékonyság; és  

 a társadalmi, szociális, kulturális, regionális foglalkoztatási haté-

konyság. 

Más szavakkal fogalmazva tudomásul kell vennünk: ha akarjuk, ha nem 

minden gazdasági tevékenységünknek, minden gazdálkodási rendszernek van-

nak gazdasági, ökológiai és társadalmi teljesítményei is, és ezek egyenként és 

összességükben is lehetnek negatívak és pozitívak.   

Lehet persze úgy is gazdálkodási rendszereket fejleszteni, hogy csak az 

első, gazdasági hatékonysági dimenzió szempontjait vesszük figyelembe, ám 

számolnunk kell azzal, hogy ebben az esetben ennek hatásai a másik két – ökoló-

giai és társadalmi – dimenzióban katasztrofálisak lehetnek. Más szavakkal egy-

dimenziós (gazdasági) növekedés egy viszonylagosan zárt rendszerben csakis az 

egyéb dimenziók rovására, azok egyidejű csökkenésével érhető el.  

Európa úgy tűnik megtanulta illetve éppen napjainkban tanulja, hogy az 

egydimenziós növekedés által előállított profit egésze sem elégséges az ezáltal a 

másik két területen előidézett súlyos következmények, beláthatatlan károk fel-

számolására. Sokkal jobb eredményt ígér, ha olyan gazdálkodási rendszereket 

szorgalmaz, amelyek mindhárom dimenzióban kielégítő hatékonyságúak, 

vagyis a mezőgazdálkodás olyan rendszerét támogatja, amely úgy állít elő érté-

kes, szermaradvány-mentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket és egyéb 

nyersanyagokat, hogy közben megőrzi a környezetet, az élővilágot, a tájat s benne 

az embert, közösségeit és kultúráját. 

Ahogyan Európa, úgy persze mi, magyarok is követhetünk más utat 

is. Ha csak a befektetői és beszállítói érdekkörök profitmegtérülési hatékonyságát 

tartjuk szem előtt, akkor a következő agrármodernizációs forgatókönyv és jö-

vőkép, sarkított vízió egy „szép, új világról” körvonalazható. 

 Alakítsunk ki tőkés megabirtokokat, több tízezer – esetleg több száz-

ezer – hektáros egységeket! Vonjuk össze például az Alföldet négy-öt 

táblába, mert a méretökonómia szabályai szerint a méretnövekedéssel 

nő a termelés hatékonysága. 
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 Ennek érdekében irtsuk ki a térből a fasorokat, erdősávokat, 

dózeroljuk be a folyókat, „melioráljuk” az egész területet, veszteségek 

ugyanis pl. ott keletkeznek, ahol a gépeknek fordulniuk kell (ezt „for-

dulási veszteségnek” tanultuk az egyetemen!), vagy amikor a növény-

védő repülőgépeknek a „terepakadályok” (fasor, műtárgy, tanya, ma-

jor, lakóház, stb.) miatt fel- és le kell szállniuk, megnövelve ezáltal a 

drága repülési üzemóra igényt.  

 Az így kialakult, immár gazdaságosan művelhető nagy, homogén egysé-

geket adjuk oda néhány multinacionális cégnek, tőkeérdekeltségnek, hi-

szen ők rendelkeznek a szükséges tőkeerővel, a legkorszerűbb technoló-

giákkal, azok megszerzéséhez szükséges forrásokkal és olyan automati-

zált, „korszerű”, erősen technologizált rendszereket képesek bevezetni, 

amelyekben az élőmunka hatékonysága igen nagy. Adjunk ezeknek az ér-

dekeltségeknek továbbá legalább tízéves adómentességet is.  

 Telepítsük ki az embereket a nagy táblák szélére, és – némi 70-es, 80-

as évekbeli romániai falufejlesztési áthallással – kapcsoljunk ehhez 

„szociális lakásépítési programcsomagot”! Ezen automatizált, „kor-

szerű” rendszereknek emberre ugyanis nincs szükségük. A falvak la-

kossága munkát e rendszerekben alig talál, és csak a „hatékony” ter-

melés útjában áll.  

 Az így keletkező munkanélkülieknek adjunk segélyt, és a programhoz 

kapcsoljunk egy – legalább projektszintű – „kocsma-alprogramot” is. 

És ők majd a táblák szélén, a segélyből elborozgatva nézik, hogy mi-

lyen hatékonyan termelnek az automatizált, korszerű gépsorok profitot 

a multinacionális befektetői érdekeltségeknek a nagyapjuk és dédapjuk 

földjén. 

 És ha mindebből elegük lesz, akkor vándorútra kelnek. Előbb a közeli 

kisvárosokba, majd a távoli nagyvárosokba, esetleg tovább! És a váro-

sok körül megkezdődhet a dél-amerikanizálódás, annak minden társa-

dalmi, szociális, egészségügyi, bűnözési, stb. következményével, a 

nagyvárosok körüli „gettósodó” nyomornegyedek, „bádogvárosok” 

kialakulásával, a dél-amerikanizálódás ismert súlyos következményei-

vel, melyek az egész társadalmat veszélyeztetik. 

A kép szándékosan sarkított! Lehet ilyen egydimenziós agrármoderni-

zációs stratégiát is követni! Akkor azonban számot kell vetni ennek minden kör-

nyezeti és társadalmi következményével. El kell magyarázni a vidéken élő embe-

reknek, hogy ez a történet nem róluk szól. Az ilyen mezőgazdaság-fejlesztésnek 
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ugyanis semmi köze nincs a vidékhez, annak környezeti és társadalmi hatékony-

sága a vidék szempontjából katasztrofális. Ha ilyen stratégiát akarnánk követni, 

akkor úgy gondolom a minimális tisztesség megkívánja, hogy mondjuk el az érin-

tetteknek, ha viszont nem ez az elképzelésünk, a szemünk előtt lebegő cél az ag-

ráriummal, a vidékkel, annak természeti és társadalmi közegével, akkor – elfo-

gadva a többfunkciós európai agrármodell értékeit – paradigmaváltást kell az 

agrár-, környezet- és vidékpolitikában végrehajtanunk, „reintegrálnunk” kell 

ezeket a területeket.  

E gondolatok és elvek jegyében érdemes először azt megvizsgálni, hogy 

milyen alternatív megoldások kínálkoznak az iparszerű rendszer felváltására.  

2.5.2. Az alternativitás fő szempontjai 

 

A lehetséges megoldások és azok következményeinek reális számbavéte-

le, majd a stratégia - gazdaságpolitika - gazdálkodási rendszer - technológiai 

rendszer sorozat felépítése, saját stratégiánk kidolgozása érdekében célszerű 

megvizsgálni, hogy milyen fő irányzatok alakultak ki a világ más térségeiben, és 

ezek mennyiben képesek kiküszöbölni az iparszerű gazdálkodás káros hatásait, 

milyen mértékben lehetnek számunkra iránymutatók, elfogadhatók. A több fő-

irányt és irányzatot számos szempont szerint rendszerezhetjük. 

2.5.2.1. A mezőgazdálkodás céljai, értelmezési lehetőségei 

A legtöbb problémának több lehetséges megoldása van, továbbá, a kü-

lönböző megoldások különböző célokat, különböző érdekeket, különböző időtávokat 

eltérő mértékben szolgálnak. Másrészt az érdekcsoportok, az eltérő érdekek a tár-

sadalmi élet természetes, megszüntethetetlen összetevői (Szakál, 1996). 

Az Európa más részein élők, úgy tűnik, készebbek az előbbi, magától értető-

dő tény tudomásul vételére. Kitűnő példát találhatunk erre Hollandiában, ahol a kor-

mányzati politikát szolgáló tudományos tanács például tudatosan nem törekszik a 

„helyes megoldás” kidolgozására, hanem a lehetséges megoldásokat és azok követ-

kezményeit kívánja a politikai döntések számára kidolgozni. Van Latestijn és 

Rabbinge (1994) például bemutatja egy sokcélfüggvényes földhasználati munka 

eredményét az Európai Közösség egészére. Különböző célfüggvények esetén optimá-

lis „scenariokat” (forgatókönyveket) dolgoztak ki, amelyek megfogalmazásuk sze-

rint „vezérfonalként szolgálhatnak a politika számára”. Valószínűleg nekünk is ezt 

a gondolkodásmódot lenne célszerű követni (Szakál, 1996). 



 117 

A mezőgazdálkodás értelmezése szoros összefüggését mutat azzal, hogy 

miket tartunk céljainak, feladatainak, s e célokat és feladatokat hogyan rang-

soroljuk, közülük melyeket hangsúlyozunk. Ezek időben jelentősen változtak, a 

hangsúlyok különböző helyekre kerültek. A világ fejlődési tendenciáinak ismere-

tében ma úgy tűnik, hogy egyre inkább a schuhmacheri megfogalmazás hódit 

teret, amely szerint a mezőgazdálkodásnak legalább három feladata van 

(Schuhmacher, 1974): 

 „az embert állandó érintkezésben kell tartania az élő természettel, 

amelynek ő maga rendkívül sebezhető pontja és az is marad; 

 emberarcúvá kell formálnia és meg kell nemesítenie az ember tágabb 

környezetét, és 

 meg kell termelnie az élelmiszereket és egyéb anyagokat, amelyre az 

emberiségnek szüksége van.” 

Ezen általános feladatmeghatározás pontosabb körülírását, célrendszerét 

Harrach (1992) a következőkben foglalja össze: 

 „értékes beltartalmú, szermaradvány mentes termékek előállítása; 

 a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása; 

 a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elke-

rülése; 

 elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb ember számára”. 

A mezőgazdálkodás értelmezése körüli nézeteket két, egymástól alap-

vetően eltérő főirányba sorolhatjuk. Ezeket a legrövidebben talán a termelési tí-

pusú értelmezés, illetve a környezetgazdálkodási típusú értelmezés megjelöléssel 

illethetjük (Ángyán, 1991).  

 A termelési típusú értelmezés a mezőgazdálkodást szigorúan csak 

szántóföldi, kertészeti, gyepgazdálkodási és állattenyésztési áruterme-

lésként fogja fel, és specialitásainak túlhangsúlyozásával már az erdé-

szetet, halászatot, vadgazdálkodást és vadászatot is külön kezeli. Fi-

gyelmét kifejezetten az árutermelő technológiákra, azok tökéletesí-

tésére irányítja. Ez az értelmezés adja a konvencionális (ipari, iparsze-

rű) gazdálkodás egyik legfontosabb alappillérét. 

 A mezőgazdálkodás környezetgazdálkodási értelmezése szerint 

azon a természetes és az ember alkotta környezetnek hosszabb távra 

szóló szabályozott hasznosítását, tervszerű fejlesztését és hatékony 

védelmét értjük, a természet ökológiai egyensúlyának fenntartásával 

és a társadalom igényeinek figyelembe vételével (Madas, 1985). Ez az 
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értelmezés tehát abból indul ki, hogy a vidéki térség nem csupán a 

termelés színtere, hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is, és 

ez olyan típusú gazdálkodást követel, amely biztosítja a környezet-, 

természet- és tájvédelmi-, a termelési és a fogyasztási-szolgáltatási 

funkciók harmóniáját, egyensúlyuk fenntartását.  

A környezetgazdálkodási felfogású mezőgazdálkodás három nagy te-

rületet ölel fel, azok folyamatos összehangolását célozza (Ángyán, 1991). A me-

zőgazdálkodás tehát nem más, mint 

 az agroökológiai feltételek (ökológia), 

 a termesztett növények és haszonállatok ezekkel szemben támasztott 

igényei (biológiai alapok) és 

 a két oldal összehangolását, eltéréseik közelítését célzó technológiai 

beavatkozások (agrotechnika) összessége.  

Csak az a gazdálkodási mód, termesztési rendszer képes egyidejűleg a 

termelési valamint a biológiai és társadalmi élettérfunkcióknak megfelelni, amely 

nem a teret, a környezetet alakítja az elhatározott tevékenységek, ágazatok igé-

nyeihez, hanem a környezeti feltételekhez alkalmazkodó, környezetébe bele-

simuló, annak adottságait a lehető legnagyobb mértékben kifejező struktú-

rákat, tevékenységeket, ágazatokat használ. Más szavakkal ez a gazdálkodás 

az adottságokból, a tájak, termőhelyek sajátosságaiból, a környezeti feltételekből 

és a hagyományokból - vezeti le a törekvéseit, nem pedig fordítva. 

Az ilyen, alkalmazkodó környezet- és tájgazdálkodás nem egy-egy 

funkció (termelés) vagy ágazat (növénytermesztés) szempontjából kívánja az op-

timális megoldásokat megtalálni, hanem olyan rendszerek kidolgozását célozza, 

amelyek összességében kielégítik az értékfenntartó (sustainable) fejlődéssel, gaz-

dálkodással szemben támasztott követelményeket. Csak így kerülhető el ugyanis 

a részoptimumok eredőjeként előálló katasztrófa, csak ezzel a megközelítéssel 

elemezhetők a különböző területek kölcsönhatásai, vizsgálhatók azok összessé-

gének ökológiai, technológiai, ökonómiai és humán konzekvenciái, alakíthatók ki 

olyan földhasználati rendszerek, amelyek a termelés igényeit képesek úgy 

kielégíteni, hogy közben biztosítják a növény- és állatvilág, valamint az ag-

rártáj védelmét, a biodiverzitás és tájkarakter fenntartását és a vidéki térsé-

gek harmónikus fejlesztését.  

Tapasztalatunk szerint azonban a magyar mezőgazdaság jövőképének 

felvázolásakor szinte a legutóbbi időkig komolyan fel sem vetődik más alterna-
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tíva, mint a mezőgazdaság hagyományos, termelési típusú felfogása, amely 

szerint a mezőgazdaság célja élelmiszer és néhány ipari nyersanyag termelése. 

Vagyis a mezőgazdaságnak csupán a termelési feladatáról folyik a vita. Még ha a 

kutatók fel is vetnek itt-ott más feladatokat, azok az agrárpolitika szintjére még 

megfontolás erejéig sem jutottak el. (Szakál, 1996)  

Az agrárpolitikában az EU-ban is lassú a változás. Mint Bonano (1991) 

megállapítja „A korlátozott támogatás, amelyet ’nem termelési célokra’ fordíta-

nak a CAP
6
 keretében... azzal az ellenállással együtt, amelyet egyes farm és 

agrobiznisz érdekeltségű csoportok kifejtenek, azt mutatja, hogy a felmerülő új 

megközelítések beépülése az agrárpolitikába hosszú és ellentmondásos folyamat 

lesz.” Az idézett szerző szembeállítja a szűkebb értelembe vett mezőgazdasági 

(agrarian) és az általa helyesnek tartott környezeti, élelmiszer és természeti erő-

forrás alapú agrárpolitikát (environmental, food and natural resource base for 

agrarian policy). 

Itt is érdemes újra felhívni a figyelmet arra, hogy a mezőgazdaság új ér-

telmezése még a nyugati országokban is vitatott (lásd pl. Webster (1992). 

Murdoch (1992) azt hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság szerepe csak társadal-

mi-politikai perspektívába helyezve határozható meg helyesen. 

Az, hogy az ilyen példákra a magyar kutatók nem reagálnak, csak az 

„egyre nagyobb farmokról” írnak, ékes példája az előzetes értékítéletek alapján 

történő, csak a kedvező érveket válogató magatartásnak. Az „óriásfarmok” és a 

családi gazdaságok valódi ”társadalmi-politikai” távlatokba helyezett tárgyalá-

sának jó példája Strange (1988) könyve. Statisztikailag bizonyított, hogy a far-

mok méretének növekedésével nő az adott területen a szegénységi szint alatt élők 

száma. Vajon ez-e a követendő példa? (Szakál, 1996) 

A mezőgazdaság teljesen újszerű, szélesebb körű értelmezését adja 

Alfons (1994), aki a mezőgazdaság feladatait, funkcióit a következő három cso-

portra osztja: 

a) termelési funkciók: 

 élelmiszer, 

 egyéb nyersanyagok, 

 energia; 

                                              
6
 CAP: Common Agricultural Policy (Közös AgrárPolitika) 
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b) körzeti vagy tájfunkciók: 

 a benépesítettség biztosítása, népességmegtartás, 

 a munkaerőpiac kiegyenlítése, 

 az ökológiai és műszaki infrastruktúra fenntartása, 

 a turizmus alapjának biztosítása, 

 paraszti kultúra, értékek ápolása; 

c) a földdel kapcsolatos kultúrfunkciók: 

 tájfenntartás, a kultúrtáj ápolása, 

 földvédelem, vízvédelem, 

 ökológiai feladatok, 

 levegőtisztítási feladatok. 

Nem kétséges, hogy ma Magyarország számára ez a tágabb értelme-

zés, a környezet- és tájgazdálkodás lehet csupán hosszútávon elfogadható. A 

termelési típusú értelmezés úgy Magyarországon, mint a világ más – köztük fej-

lett piacgazdaságú – térségeiben is bizonyította hosszú távú életképtelenségét.  

A mezőgazdasági politika kialakítása, a mezőgazdaság szerkezetének be-

folyásolása természetszerűen szükségessé teszi annak meghatározását, hogy a kü-

lönböző lehetséges szerkezeti változásokat milyen szempont szerint minősíthet-

jük jobbnak vagy rosszabbnak, ill. "optimálisnak". A jövőben célszerű mező-

gazdasági szerkezet meghatározása azonban csak a különböző célok összehan-

golt rendszerének együttes figyelembevételével lehetséges. (Szakál, 1996) 

2.5.2.2. Alternatív termelési célok, földhasználati változatok 

Ha a mezőgazdaság termelési funkcióját külön vizsgáljuk, akkor is azt 

láthatjuk, hogy a „nem élelmiszercélú” termelés, illetve termékhasznosítás 

egyre erősebben előtérbe kerül Európában. Az Európa Parlament egy „pártkö-

zi csoportot” hozott létre az ezzel kapcsolatos problémák vizsgálatára és a szük-

séges gazdaságpolitikai intézkedések kidolgozására. Ugyanebben a kérdésben 

dokumentumokat dolgoz ki az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Mező-

gazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága is. Kiemelten foglalkoznak: 

 a keményítő és cukor nem élelmiszer célú felhasználásával, 

 az állati takarmány gyártásával és 

 a bioüzemanyag (bio-fuel) előállításának kérdéseivel. 
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Bár magyar kutatók is foglalkoznak e terület egyes kérdéseivel, az ipari 

vagy mezőgazdasági politika szintjén még komolyan nem merült fel a szük-

séges gazdaságpolitikai intézkedések (adózás, támogatás stb.) vizsgálata, pedig 

a magyar energiahelyzetet figyelembe véve ez a kérdés nálunk fontosabb lenne, 

mint Nyugat-Európában, a mezőgazdaság „jövőképe” szempontjából meghatáro-

zó lehet (Szakál, 1996). 

A mezőgazdaság közvetlen energiatermelési feladatai (energia-erdő, 

biogáz) is, úgy tűnik, holtponton vannak nálunk. Alfons (1994) szerint Stájeror-

szágban már az összes energiaszükséglet 37 %-át a mezőgazdaság adja.  

A megújítható nyersanyagok körébe az iparinövények termesztésének 

egyes területei és az úgynevezett energianövények termesztése tartozik (45. táb-

lázat).  

45. táblázat: Az ipari és energianövények hasznosítási területei  

(Honermeier, 1993): 

Ipari növények Energianövények 

– olajok és zsírok, – biomassza energetikai hasznosításra, 

– keményítő, cukor, – keményítő és cukor ethanol előállításra, 

– rost, – olajok mint energiahordozók és hajtóanyagok, 

– színező anyagok, – olajok, mint kenőanyagok és hidraulikaolajok. 

– 

– 

orvosságok, 

fűszerek. 

  

Az EU szabályozza és erőteljesen támogatja a nem élelmiszer célú szán-

tóföldi termelést. Erre a későbbiekben még visszatérünk, de annyit érdemes már 

itt is megemlíteni, hogy a ma 10 %-os ugaroltatás területén engedélyezi e terme-

lési céloknak megfelelő gazdálkodást, így a gazda az ugar szakaszra járó támoga-

tás mellett a nem élelmiszer célú termelés után járó támogatást is megkapja ugya-

narra a területre. 

2.5.2.3. Termelési, technológiai alternatívák 

A mezőgazdaság fejlesztésének irányzatai körül kibontakozó vitákban 

a két pólust a szerves (más néven: biológiai, ökológiai), illetve az intenzív (kon-

vencionális), kemizált, iparszerű gazdálkodási koncepció képviseli. A két kon-

cepció  

 a mezőgazdálkodás (termelési típusú szűk, illetve környezetgazdálko-

dási típusú tág) értelmezése,  
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 a termelésben felhasznált inputok (természeti energiák mesterséges 

energia, kézimunka, stb.) használata,  

 a keletkező outputok (terméktömeg, termésátlag, jövedelem, termék-

minőség, környezetminőség, az agroökológiai erőforrások állapota, 

stb.) értékelése és megítélése valamint  

 a vidéki térségek termelési, fogyasztási-szolgáltatási és védelmi (ter-

mészeti és társadalmi élettér) funkcióinak elismerése és összehangolá-

sára való törekvés tekintetében  

egyaránt jelentősen eltér egymástól (Ángyán, 1996). 

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mindkét gondolkodásmintának, cse-

lekvési, gazdálkodási módnak az említett elválasztó tényezők és szempontok mel-

lett sok közös vonása is van:  

 hasonló erő- és munkagépek használata,  

 állattartás,  

 nagy termőképességű növényfajták termesztése,  

 sokban közös agrotechnika (a talajművelés bizonyos elemei, vetés, be-

takarítás stb.),  

 terményszárítás, - tárolás és  

 piacra viteli módok.  

Az emelkedő árak és a tagadhatatlanul szennyeződő, degradálódó környezet 

szorításában ehhez már hozzá kell tennünk, hogy az úgynevezett energiaintenzív 

gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemek sem a maximális termések minden 

eszközzel való elérésében, a mindenáron való növekedésben, hanem a jövedelmező-

ség javításában és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartásában, illetve visz-

szaállításában érdekeltek. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy eközben a termések 

minősége javuljon, mennyisége pedig ne csökkenjen. 

E két pólus között, ezek vitájában alakult ki az úgynevezett integrált 

mezőgazdálkodás. Ez a rendszer a talaj termőképességét, szerkezetét túlnyomó-

részt biológiai módszerekkel (szerves maradékok, állati trágyák visszaforgatása, a 

talaj biológiai életét figyelembe vevő talajművelés, sorköz-kultivátorozás, agro-

technikai gyomirtás, növényszerkezet, vetésforgó stb.) tartja magas szinten és 

álandósítja, de az elfogadható termések biztosítása érdekében mérsékelt mennyi-

ségben műtrágyákat és – ha a biológiai és agrotechnikai módszerek nem bizo-

nyulnának elég hatásosaknak, akkor – szükség szerint a lehető legkisebb adagok-
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ban valamint a kártevők és kórokozók számára legérzékenyebb időszakban 

kipermezetezett növényvédő szereket is alkalmaz (Sági, 1983; Madas, 1985). 

A világ gazdálkodási, környezethasználati irányzatai a termelés ráfor-

dítás-hozam összetételének megítélése, értékelése, azok használatának módja, 

mértéke valamint a környezethez való viszonya alapján tehát három főirányba 

sorolhatók. A termelés folyamata mindhárom főirányban azonos. Eltéréseik 

alapvetően a rendszer „kibocsátásainak” értékelésében, ezzel összefüggésben a 

„bemenetek” használatában és mértékében mutatkoznak meg.  

 A konvencionális iparszerű stratégia meghatározó kimenetei a ter-

méktömeg, a termésátlag és a jövedelem, a termékminőségnek kisebb 

jelentőséget tulajdonít, és az agroökológiai feltételek stabilitásának 

fenntartása a rendszer optimalizálásának szempontjai között nem, vagy 

legfeljebb az utolsó helyen szerepel.  

 A biológiai, ökológiai stratégia meghatározó kimenetei az 

agroökológiai feltételek stabilitása, a termékek minősége és a jövede-

lem. A termésátlagnak csak másodlagos szerepet szán, míg a termék-

tömeg nem meghatározó tényező.  

 Az integrált stratégia a növekedési és stabilitási igényeknek is eleget 

akar tenni, ezért a két („konvencionális, energiaintenzív” és „organi-

kus, ökológiai”) stratégia elemeit egy kompromisszumos, köztes 

stratégiává igyekszik egyesíteni. 

Úgy tűnik, hogy ma Magyarországon a felsorolt kimenetekre egya-

ránt szükségünk van, azok közel egyenrangúak.  

 A népességet megfelelő mennyiségű és összetételű élelemmel kell el-

látnunk, s ha lehetséges export árualapokat is elő kell állítanunk (ter-

méktömeg).  

 A termőföld korlátozott mennyiségben áll csak rendelkezésünkre, így a te-

rületegységre jutó hozamok nagysága (termésátlag) sem lényegtelen.  

 A parasztságnak, a vidéki népességnek zömében meg kell tudni élnie a 

mezőgazdasági tevékenységből (jövedelem, profit).  

 Az élelmiszerek minősége döntő kérdés, hiszen a nép egészségi álla-

pota ma rosszabb Magyarországon, mint volt 1938-ban, másrészt a 

termékek elhelyezése a beszűkülő piacokon is csak így lehetséges 

(minőség).  

 Az ökológiai feltételek stabilitása pedig - a közösség túlélési és 

megmaradási esélyének biztosításán túl - azért is fontos, mert ez a 
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„kimenet” a következő termelési ciklusban gazdálkodási szempontból 

„bemenet” lesz. Ha tehát az ökológiai feltételeket, mint kimenetet 

nem vesszük figyelembe, és így azok folyamatosan romlanak, akkor 

ugyanazon termésszintek elérése érdekében egyre több agrotechnikai 

és melioratív energiát kell a rendszerbe bevinni. Ennek két súlyos kö-

vetkezménye lesz: a termelés egyre gazdaságtalanabbá válik, valamint 

nő a környezet terhelése, s így a folyamat önmagát erősíti, „ördögi 

körré” válik, amelyből igen nehéz kilépni. A fosszilis energiahordo-

zók árának várható rohamos növekedése is ezen ráfordítások csök-

kentése irányába hat, és ez a fejlődés, a stratégiaváltás várható irányát 

is meghatározza. 

2.5.2.4. Alternatív közgazdasági koncepciók és irányzatok  

A fő termelési, gazdálkodási  irányoknak megfelelő közgazdasági irányzatok 

is kialakultak. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert adott gazdálkodási rendszer 

csak a neki megfelelő ökonómiai, gazdaságpolitikai környezetben vezethet 

eredményre. Az egymásnak megfelelő rendszereket a 46. táblázat mutatja. 

46. táblázat: Mezőgazdálkodási és ökonómiai irányzatok (Ángyán, 1994) 

Mezőgazdálkodási irányzatok: Ökonómiai irányzatok: 

– iparszerű gazdálkodás  

(conventional farming) 

– konvencionális ökonómia 

(conventional economics) 

– biológiai gazdálkodás 

(ecological farming) 

– ökológiai ökonómia 

(ecological economics) 

– integrált gazdálkodás 

(integrated farming) 

– környezetgazdaságtan 

(environmental economics) 

Ezek részletes vizsgálatára e téma keretében nincs mód, azok a közgaz-

dasági kutatás tárgykörébe tartoznak, ám alapjellemzőiket érdemes itt is vázolni. 

(Zsolnai, 1989, Ángyán, 1991, Székely-Podmaniczky, 1995).  

A konvencionális ökonómia egyoldalúan hangsúlyozza a gazdasági, 

anyagi növekedés szükségességét. Nem vonja érdeklődési körébe ugyanakkor a 

természeti erőforrásokat, így az azokban keletkező károk elhárításának költségei 

a termékek önköltségében nem szerepelnek, azokat a társadalom egészének mint 

a gazdasági-anyagi növekedés külső (externális) költségeit kell viselnie.  

Az ökológiai ökonómia a gazdasági-anyagi növekedés szükségességét 

magát tagadja, ha az anyagi javak mennyisége az ember szellemi kiteljesedését 
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alapvetően nem akadályozza, és ezt a szintet valahol a skandináv államok 1980-

as évekbeli anyagi javakkal való ellátottságánál húzza meg. 

A környezetgazdaságtan kompromisszumos megoldásra törekszik. Bár 

a gazdasági-anyagi növekedést szükségesnek tartja, ám ennek externális, társa-

dalmi költségeit igyekszik internalizálni, a piac szabályozó mechanizmusa alá 

vonni, vagyis arra törekszik, hogy a teherviselés arányos legyen a környezethasz-

nálattal, és ennek költségei ne negatív externáliaként, hanem a termékek árában 

jelenjenek meg. Így váljon versenyképtelenné az olyan tevékenység, amely a kö-

zösség számára káros hatásokkal (pl. a termelés intenzív növelésével járó víz-

szennyezés elhárítása az ivóvíz tisztítási terheinek közösségi vállalásával, finan-

szírozásával, vagy a növekvő környezetszennyezéssel összefüggő egészségkáro-

sodás fokozódó társadalombiztosítási terheivel, stb.) jár.  

Ha Magyarország mai környezeti-, gazdasági- és társadalmi állapotából 

indulunk ki, akkor tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy a környezet állapo-

tának rohamos romlása és az externáliák növekedési ütemének lassan elviselhe-

tetlen társadalmi terhei a konvencionális ökonómia eszközeivel nem oldhatók 

meg, másrészt az anyagi javakkal való ellátottságunkról ma – egy igen szűk, a 

rendszerváltás előnyeit kihasználó gazdasági-politikai elit kivételével – még 

egyáltalán nem mondhatjuk el azt, hogy szűkösségük ne akadályozná alapvetően 

polgáraink szellemi kiteljesedését. De ezen túl közelmúlt történelmünkkel össze-

függő társadalom-lélektani okai is vannak, hogy az ökológiai ökonómia Magya-

rországon ma még nem lehet a gazdaság- és társadalomszervezés általános alapja. 

(A lehetőségek megnyíltával természetes az az emberi törekvés, hogy életszínvo-

nalán, anyagi javakkal való ellátottságán javítson.) Azt azonban feltétlenül el kell 

kerülni, hogy a gazdasági növekedés az eszközből a cél rangjára emelkedjen. 

Mindezek alapján számunkra ma a környezetgazdaságtani (environmental 

economics) alapelvekre épülő gazdaságpolitika, stratégia jelenthet általános al-

ternatívát a gazdaságirányításban, ám a fejlődés kétségtelenül az ökológiai öko-

nómia irányába mutat.  

2.5.3. Eltérő gazdálkodási stratégiák összehasonlító értékelése 

 

A növekedési stratégiák, a mezőgazdálkodási, termesztési alternatívák 

életképességét – a környezeti kockázat egyértelmű ismeretében is – ma még alap-

vetően rövid távú ökonómiai versenyképességük dönti el. Ma ugyanis a technoló-

giák megítélésénél a környezeti károk helyreállítására fordított összegek az elkü-

lönült ágazati érdekek, valamint a gazdaságpolitika és gazdasági stratégia (takti-
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ka?!) által meghatározott gazdasági környezet szabta feltételek miatt, még ha 

számszerűsíthetők is, akkor sem az adott technológiát terhelő, önköltségnövelő 

tényezőkként szerepelnek.  

Egyelőre tudomásul kell venni, hogy ebben a helyzetben sajnos a környe-

zeti hatásoktól függetlenül, önmagában is versenyképesnek kell lennie annak a 

stratégiának, termékelőállításnak, amelyet a siker reményében akarunk bevezetni. 

Ezért célszerű a különböző rendszerek teljesítményeit ebből a szempontból is 

összehasonlítani. Nézzük tehát ezeket az energetikai, termelési és gazdasági telje-

sítményeket.  

2.5.3.1. Fosszilis energiaigény 

A mezőgazdaság összes anyagfelhasználásban az ipari eredetű anyagok 

részaránya nálunk az 1980-as évekre meghaladta a 60 %-ot. A közvetlen és köz-

vetett energiabevitel rohamos növekedése hatására a növénytermesztés erős füg-

gésbe került az energia- és nyersanyagpiacoktól. Ebben a helyzetben a növény-

termesztés hatékonyságát, gazdaságosságát nemcsak a mezőgazdasági termékek, 

hanem az energiahordozók árainak változása is jelentősen befolyásolja. Az elmúlt 

két évtizedben mindkét piacon kedvezőtlen változások következtek be. A mező-

gazdaságban felhasznált közvetlen és közvetett energia ára rohamosan növeke-

dett, miközben a mezőgazdasági termékek ára – részben a felhalmozódott fö-

löslegek, részben a fizetőképes kereslet csökkenése következtében – csökkent, a 

cserearányok jelentősen romlottak. Így nem véletlen, hogy az 1980-as évek köze-

pére - végére 100 Ft ráfordítás például a gabonatermesztésben 3 Ft tiszta nyeresé-

get hozott, miközben a banki kamatok meghaladták a 10 %-ot. (Ángyán - Meny-

hért, 1988).  

Az energiahordozók árának növekedése várhatóan tartósan meghaladja 

a mezőgazdasági termékek árnövekedésének ütemét. Különböző becslések szerint 

a mezőgazdasági termékek következő 10 évre vonatkozó átlagos reálár-

növekedési indexe 30-115 %, az ásványi energiahordozók reálár-növekedési in-

dexe ugyanakkor - közepes becslések szerint is - elérheti a 150-200 %-ot. Kulcs-

kérdéssé válik tehát a termelésbe bevitt közvetlen és közvetett energiák hasznosu-

lásának, az energiatranszformáció hatékonyságának javítása. Ebből a szempont-

ból rendkívül fontos kérdés, és hamarosan akár meghatározóvá is válhat, hogy a 

különböző gazdálkodási rendszerek hol helyezkednek el a mestersé-

ges/természetes energiafelhasználási skálán (14. ábra).  
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14. ábra: A különféle gazdálkodási rendszerek elhelyezkedése a 

mesterséges/természetes energiafelhasználási skálán  

(Ángyán, 1991) 

 

A 47. táblázat azt mutatja, hogy a fosszilis energiafelhasználás pl. az ökoló-

giai gazdálkodással az összehasonlított hagyományos üzemekhez képest jelentősen 

csökkenthető, mindenekelőtt akkor, ha területileg intenzív termékről van szó. Kaffka 

(1984) Németországban végzett vizsgálatai szerint a fosszilis energiafelhasználás az 

ökológiai gazdálkodásban csak 20 %-a annak, amit egy iparszerű, hagyományos 

üzem igényel. Ez a kevesebb műtrágya és növényvédőszer felhasználáson alapul, 

mert mindkettő előállítása nagyon energiaigényes. 

47. táblázat: Fosszilis energia igény (%) az ökológiai mezőgazdaságban 

(iparszerű mezőgazdaság = 100 %) 

Megnevezés Kaffka Mercier USDA 

 (1984) (1978) (1980) 

 Németország Franciaország USA 

 Búza Búza Gabona  

Energiafelhasználás/ha  20 50 42-85 

Irodalmi források szerint (Green, 1977; Huber, 1976; Jones, 1975; 

Kvadel, 1978; Pimentel et al., 1973) egyetlen vegyszeres kezelés átlagosan 263 

MJ/ha energiát igényel az előállítástól a kipermetezésig valamennyi energiaráfor-

dítást számba véve. Hogy ez naturális termésben mit jelent, a 48. táblázatban 

összefoglalt néhány adat szemlélteti. 
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48. táblázat: Néhány növényi termék energiatartalma és az egy vegyszeres 

kezelés (263 MJ/ha) energetikai kompenzálásához szükséges többlettermés 

(Green, 1977) 

Növényi termék Energiatartalom 

MJ/kg 

263 MJ/ha értékkel megegyező többlettermés 

kg/ha 

Búza (feldolgozatlan) 14,95 17,6 

Burgonya (nyers) 3,18 83,7 

Alma (friss) 1,92 137,0 

Sárgarépa (nyers) 0,96 274,0 

A 49. táblázat egy Egyesült Államok-beli energiafelhasználási mérleg 

adatait mutatja. A 15-58 %-os energiamegtakarítási ráta feltétlenül elgondolkod-

tató.  

49. táblázat: Szerves és iparszerű farmok növénytermesztési 

energiabefektetésének összehasonlítása (Kcal x 10
3
/Acre) (USDA, 1980) 

Növény Üzemanyag Trágya Összes Energia megtakarítás 

 szerves iparszerű szerves iparszerű szerves iparszerű  (%)
3
 

Ő. búza
1
 513,3 331,5 176,4 476,2 689 807,7 15 

Ő. búza
2
 210,0 242,0  28,9 332,9 239,0 574,9 58 

Árpa 522,2 329,4  21,2 394,4 544,0 723,8 25 

1: Az USA északnyugati államaiban 

2: Az USA északkeleti államaiban 

3. Megtakarítás (%) =  iparszerű - szerves  

iparszerű  
x 100 

2.5.3.2. A hozam 

Az ökológiai mezőgazdasággal kapcsolatban gyakran kifogásolják, hogy 

kis terméseket érnek el, és ez – a világ népességének növekedését tekintve – fele-

lőtlenség. De a jelenlegi helyzetben, amikor a feleslegek a jellemzőek, ezek nagy 

tárolási és felhasználási költségei jelentkeznek, és prémiumot fizetnek szántóföl-

dek parlagon hagyásáért, hogy csökkenjen a termelés, társadalmilag egész terüle-

tek sorvadnak el, jobb alternatíva lehet az egész mezőgazdaságilag hasznosított 

területen a kevéssé intenzív termelési módszer és a kisebb terméshozam (Kotschi, 

1995). Ráadásul ez utóbbit erősen megcáfolni látszik az a kevesek előtt ismert és 

ma megdöbbentően hangzó tény, hogy jó agrotechnikával és gazdálkodási kultú-

rával Gróf Széchenyi Bertalan Felsősegesdi uradalmában kukoricával már 1909-

ben átszámítva 11,3 t/ha!! szemtermést kaptak akkor, amikor az országos átlag-

termés ennek csak 1/10-e volt (Szűcs, 1910). 
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Az iparszerű/ökológiai gazdálkodás pontos összehasonlítása módszertanilag 

nehéz, mert a termesztési módszerek összehasonlításához csak nehezen képezhetők 

homogén mintacsoportok. Minden üzemre számos olyan tényező is hat, amelynek 

semmi köze sincs az ökológiai mezőgazdasághoz, mint pl. az üzemvezető képessé-

gei, az üzem munkaszervezése stb. Az elvégzett összehasonlítások nagy számát fi-

gyelembe véve mégis bizonyos tendenciák figyelhetők meg. 

Az 50. táblázatban közölt számok svájci üzemösszehasonlításból szár-

maznak. Azt mutatják, hogy milyen közel lehetnek egymáshoz a hagyományos és 

ökológiai terméshozamok. Hasonló vizsgálatokat végeztek Németországban, Hol-

landiában, Nagy-Britanniában és az USA-ban. Minden vizsgálatot együttvéve át-

lagosan 10-30 %-kal kisebb a termés ökológiai termesztésben (Vine és Bateman, 

1981; Stanhill, 1990; National Research Council 1989).  

50. táblázat: A terméshozamok összehasonlítása (t/ha) ökológiai és 

konvencionális családi parasztgazdaságokban Svájcban 

Megnevezés Ökológiai Konvencionális Regionális átlag 

Búza 3,9 4,5 4,7 

Rozs 4,4 - 4,5 

Kukorica 4,4 4,7 4,9 

Zab 4,2 5,0 4,9 

Árpa 3,9 4,5 4,5 

Burgonya 31,1 31,4 36,3 

Forrás: Steinmann (1983)  

Tanulságos Stöppler és munkatársai (1988) vizsgálata, akik 23 őszi búza 

fajta ökológiai gazdálkodásban elért termését hasonlították össze az iparszerű 

termesztéssel. 4,5 t/ha termésszintnél a hozamok közel egyenlőek, de a termés-

szint emelkedésével nő a különbség az ökológiai termesztéshez képest. Így a 

konvencionális termesztésben elért 8 t/ha mellett 6 t/ha van az ökológiai termesz-

tésben, ami 25 % csökkenésnek felel meg. 

Dabbert (1990) jogosan mutat rá arra, hogy az ökológiai mezőgazdaságra va-

ló átállással eleinte jelentős visszaesés észlelhető, de azután ismét folyamatosan 

emelkedik a termés. Az összehasonlításnál tehát az újonnan átállt üzemek különösen 

rossz eredményt érnek el. A terméskülönbségek egészben véve a gabonafélénél ki-

sebbek, a hüvelyeseknél is csekély különbségek mutatkoznak, viszont takarmánynö-

vényeknél (kukorica, takarmányrépa) és zöldségnövényeknél nagyobbak. 
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Nézzünk ezek után egy magyar példát. Bár Magyarországon hosszú és 

megbízható, ráadásul összehasonlítható - vagyis azonos körülmények közül 

származó - adatsorok, melyek rendszerösszehasonlítást tennének lehetővé még 

viszonylag ritkák, ám van már néhány ilyen. Ezek közül az egyik legértékesebb 

az Ökológiai Mezőgazdaság Alapítvány 450 ha-os biodinamikus gazdálkodást 

folytató területe, mely Kishantoson található. Ezt, a Kishantosi Vidékfejlesztési 

Központ Kht. gondozásában immár több mint 10 éve működő biogazdaságot 

iparszerű gazdálkodást folytató nagyüzem – a hajdani állami gazdaság, a Mező-

falvi Mg. Rt – veszi körül. Ráadásul a biogazdaság területét korábban ugyanez az 

iparszerű nagyüzem használta, így a két terület előélete is teljesen azonos, kiváló 

alkalmat kínál tehát az összehasonlító vizsgálatokra. Ezt csak tovább erősíti a 

bioüzem szakmai vezetésének - a hagyományos biogazdaságok irányításához ké-

pest is kimagasló - kivételes színvonala, ami egyben az adatok megbízhatóságát 

is garantálja. Nézzük tehát ennek az üzemnek a példáját. A kishantositól eltérő 

ökológiai adottságok között a nagyságrendek természetesen feltehetően eltérőek, 

de a példa az arányok és a tendenciák szemléltetésére jó lehet. Ilyen típusú össze-

hasonlító vizsgálatokat az ország más tájaira is célszerű kiterjeszteni. 

Az 51. táblázat két növényfaj 1992-2001 között elért termelési eredmé-

nyeinek összefoglalását adja. Ennek alapján megállapítható, hogy a bioterületek 

termésátlagai az iparszerű területekhez viszonyítva 22,3 (őszi búza) -  23,6 (nap-

raforgó) %-al voltak alacsonyabbak. Bár a termőterületek eltérő nagysága bizo-

nyára valamelyest torzít az eredményeken, mégis meg kell állapítanunk, hogy a 

két gazdálkodási rendszerben elért hozamok közti 20-25 %-os eltérés egyáltalán 

nem olyan nagy, mint ahogyan azt a szakmai közhiedelem tartja.  

Az átlagtól való évenkénti átlagos eltérés az ökológiai gazdálkodásban 

napraforgónál ± 0,13 t/ha, őszi búzánál ± 0,52 t/ha, ami ± 7,6-12,9 %-os évek 

közti ingadozást jelent. 

Az iparszerű gazdálkodásban ugyanez az átlagtól való évenkénti átlagos 

eltérés napraforgónál ± 0,11 t/ha, őszi búzánál ± 0,33 t/ha, ami ± 4,9-6,4 %-os 

évek közti ingadozást jelent. 

Az ezek alapján az adatok alapján megerősíthető, hogy az iparszerű rend-

szer termésstabilitása valamelyest nagyobb, mint az ökológiai gazdálkodásé, de 

ez is messze elmarad attól a várakozástól, amit a szakmai körökben megfogalma-

zódó tévhitek sugallnak az ökológiai gazdálkodás „rendkívüli kockázatairól”. 

Megfelelő szaktudás esetén ezek a különbségek minimalizálhatók. 
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Nézzük ezek után a ráfordítások és hozamok értékét, a gazdálkodás költ-

ség- és jövedelemviszonyait. 

51. táblázat: Az Ökológiai Mezőgazdaság Alapítvány Kishantosi 

Modellgazdaságának és a Mezőfalvi Rt. környező iparszerű területeinek hozamai  

(1992-2001) (Schönberger, 1996; Varga, 2002 és Ács Sándorné adatai nyomán) 

Megnevezés Napraforgó Őszi búza 

 biológiai iparszerű biológiai iparszerű 

Vetésterület  1992 57 730 - 2 521 

(ha) 1993 60 808 - 2 451 

 1994 20 436 84 2 080 

 1995 52 593 24 1 326 

 1999 90 118 92 565 

 2000 100 2 93 547 

 2001 71 99 86 932 

 Összesen 450 2 786  379 10 422  

Termésmennyiség  

(t) 

1992 

1993 

114,0 

109,8 

1 722,8 

1 769,5 

- 

- 

12 125,2 

10 073,6 

 1994 38,8 1 007,2 396,5 12 022,4 

 1995 110,8 1 274,9 139,2 8 009,0 

 1999 93,6 267,9 238,3 3 203,6 

 2000 184,0 6,6 332,0 3 068,7 

 2001 120,7 209,9 421,4 5 573,4 

 Összesen 771,7 6 258,8 1 527,4 54 075,9 

Termésátlag 

(t/ha) 

1992 

1993 

2,00 

1,83 

2,36 

2,19 

- 

- 

4,77 

4,11 

 1994 1,94 2,31 4,72 5,78 

 1995 2,13 2,15 5,80 6,04 

 1999 1,04 2,27 2,59 5,67 

 2000 1,84 3,29 3,57 5,61 

 2001 1,70 2,12 4,90 5,98 

 Átlag 1,72 2,25 4,03 5,19 

Bio/iparszerű (%) 76,4 - 77,7 - 

2.5.3.3. Költség- és jövedelemviszonyok 

A különböző gazdálkodási rendszerekkel elért eredmények igen vegyes 

képet mutatnak, és ezért megítélésük is eltérő. Ezekből a tapasztalatokból előze-

tesen az a következtetés vonható le – s ebben a különböző szerzők is egyetértenek 

–, hogy az integrált és a biológiai gazdálkodás - ahogy azt Vereijken (1986) fo-

galmazza – „jóval nagyobb szellemi ráfordítást kíván. Egyébként az inputenergi-

ák (műtrágya, peszticidek stb.) csökkentése a hozamok és a jövedelem romlásá-

hoz vezethet”. 
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Vegyünk egy Németországból származó példát. Az 52. táblázatban egy 

Baden-Würtenbergben található, 1924 óta „szerves” gazdálkodást folytató farm 

könyveléséből származó adatokat hasonlították össze a környékbeli hagyományos 

(energiaintenzív) gazdaságok átlagos adataival (Koepf, 1981).  

52. táblázat: A „szerves” Talhof-farm (Baden-Würtenberg) és a környékbeli 

iparszerű gazdaságok átlagos kiadásai és bevételei  

(Koepf, 1981) 

Költségek és hozamok Szerves farm 

(biofarm) 

Iparszerű farm 

Kiadások DM/ha/év 42,7 372,0 

Bevételek DM/ha/év 1 800,0 1 111,0 

Nyereség DM/ha/év 1 757,3 739,0 

Termések:  szemes kg/ha/év 3 600,0 2 900,0 

 tej kg/tehén/év 4 399,0 3 376,0 

Megművelt terület ha/munkás 10,8 9,7 

Kereset DM/munkás/év 18 750,0 10 760,0 

Egy 70 éve működő, „beállt” biológiai üzem tehát minden tekintetben 

versenyképes az iparszerű gazdálkodást folytató üzemekkel. Magas szakmai 

színvonalú munka és kellő tradíció esetén a biológiai gazdálkodás akár jobb 

eredményt is adhat, mint a hagyományos. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban a 

hosszabb időszakra szóló előnyöket kiemelni. Általános tapasztalat ugyanis, hogy 

az intenzívről a „szerves” gazdálkodásra való áttérés első éveiben a termések ál-

talában stagnálnak, illetve csökkennek. A 3-4 év után azonban, mire beáll a nö-

vényszerkezet és a vetésváltás, vetésforgó, ezek a problémák mérséklődnek, a 

termések pedig fokozatosan növekednek (Sági, 1983). 

Nézzünk ezek után egy olyan áttekintő holland példát, amely egy üzem-

gazdasági modellvizsgálatból származik, ahol különböző gazdálkodási rendsze-

rekre épülő, egymás mellett kialakított közelítőleg azonos nagyságú üzemek rá-

fordítás-, hozam- és jövedelemviszonyait hasonlították össze, külön kiemelve az 

élőmunka- és vegyszerfelhasználás eltéréseit. Az 53. táblázatban összefoglalt 

adatok a modellvizsgálat első három évét – tehát legkritikusabb, átállítási idősza-

kát – reprezentálják.  
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53. táblázat: Három növénytermesztési rendszer ökonómiai értékelése  

(1982-1984) (Vereijken, 1986 nyomán) 

Megnevezés Növénytermesztési rendszer 

 Iparszerű Integrált Biológiai 

Terület (ha) 17 17 22 

Termés (t/ha) 

- burgonya 

- cukorrépa (cukor) 

- őszi búza 

 

51,40 

9,76 

8,30 

 

51,80 

10,02 

7,40 

 

23,80 

8,26 

5,20 

Árbevétel (1000 NL Ft/ha) 

- burgonya 

- cukorrépa 

- őszi búza  

 

12,32 

7,26 

4,55 

 

13,17 

7,33 

4,05 

 

11,0 

6,06 

4,92 

Költség (1000 NL Ft/ha) 

- burgonya 

- cukorrépa 

- őszi búza 

 

5,46 

1,90 

1,20 

 

4,84 

1,81 

1,02 

 

2,29 

1,11 

0,68 

Fedezeti hozzájárulás  

(1000 NL Ft/ha) 

- burgonya 

- cukorrépa 

- őszi búza 

 

 

6,85 

5,36 

3,35 

 

 

8,33 

5,52 

3,03 

 

 

8,70 

4,95 

4,24 

Élőmunka-igény (fő/év) 0,50 0,60 1,90 

Vegyszerfelhasználás 

(kg hatóanyag/ha) 

Ebből:  - herbicid 

- fungicid 

- inszekticid 

- nematicid 

 

15,31 

3,99 

6,08 

0,24 

5,00 

 

3,03 

0,92 

1,88 

0,23 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Megállapítható, hogy az átállítási időszakban a termésátlagok az iparsze-

rű gazdálkodáshoz viszonyítva az integrált gazdálkodásban közel azonosak, és 

bár a biológiai gazdálkodásban jelentősen elmaradnak attól, ám már az átállási 

időszakban elérhető magasabb árak nagyrészt kompenzálják ezeket az eltérése-

ket, az alacsonyabb költségek pedig azt eredményezik, hogy az elérhető fedezeti 

hozzájárulás lényegesen nagyobb, mint az iparszerű gazdálkodásban. Külön ki-

emelésre érdemes a multifunkcionális mezőgazdálkodási modell szempontjából 

az alternatív rendszerek nagyobb élőmunkaigénye (foglalkoztatási funkció) és a 

lényegesen kisebb vegyszerfelhasználása (élettér funkció).  

Wookey (1987) számítási példája a nagy-britanniai búzatermesztésről 

szintén jól mutatja a különbségeket a fedezeti hozzájárulásban (54. táblázat). 
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Ebben a példában nincsenek növényvédelmi és műtrágyázási költségek az ökoló-

giai mezőgazdaságban, viszont valamivel megemelkedtek a vetőmag és talajmű-

velési költségek. 

54. táblázat: Fedezeti hozzájárulás a búzatermesztésben ökológiai és iparszerű 

mezőgazdálkodás esetén (6 nagy-britanniai üzem átlaga 1983 és 1984) 

Megnevezés Iparszerű Ökológiai 

  a b c 

Változó költségek (font-sterling/ha)     

- vetőmag 40,60  48,80  

- trágya 118,28  0,00  

- növényvédelem 96,43  0,00  

- talajművelés 65,38  75,72  

- betakarítás 58,00  58,00  

- összesen 378,69  182,52  

Búzatermés (t/ha) 7,4  4,4  

Ár (fontsterling/t) 108,32 115,00 160,00 200,00 

Árbevétel (fontsterling/ha) 801,60 506,00 704,00 880,00 

Fedezeti hozzájárulás (fontsterling/ha) 422,91 323,48 521,50 697,48 

a, b és c: számítás különböző kifizetett prémiumokra 

Forrás: Wookey (1987)  

A változó költségek egészben véve mintegy a felét teszik ki annak, amit 

az iparszerű mezőgazdaságban kiadnak. Ebben a példában az ökológiai termesz-

tés fizikai terméshozamai az összehasonlított iparszerű változatok alatt vannak. A 

magasabb árak (b és c) azonban végül nagyobb árbevételt eredményeznek. Ha-

sonló eredményeket adtak a németországi összehasonlító vizsgálatok is (55. táb-

lázat). 

55. táblázat: Költség-összehasonlítás ökológiailag és hagyományosan 

gazdálkodó üzemek között Németországban  

(vásárolt anyagok felhasználása, DM/ha/év)  

Megnevezés 1988/89 1989/90 

 iparszerű ökológiai iparszerű ökológiai 

Trágyázás 262 60 249 46 

Növényvédelem 121 5 128 9 

Takarmány 377 165 499 141 

Összesen 760 230 876 196 

Forrás: BMELF (1991) 
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Tendenciájukban hasonló viszonyokat találtak egy terjedelmes baden-

würtenbergi üzemi felmérés keretében is (56. táblázat).  

56. táblázat: Relatív hozamok és fedezeti hozzájárulások biodinamikus 

üzemekben Baden-Würtenbergben (iparszerű = 100 %) 

Megnevezés Üzemek 

 1 2 3 4 

fizikai hozam 90 74 86 91 

árbevétel 116 85 118 120 

változó költségek 68 63 86 69 

fedezeti hozzájárulás (aktuális árak) 137 95 133 141 

fedezeti hozzájárulás (hagyományos árak) 101 80 86 100 

Forrás: MELU (1977) 

Ezzel mindenképpen szemben áll a nagyobb munkaerő-ráfordítás. Az át-

állás az ökológiai mezőgazdaságra legtöbbször diverzifikálódást igényel. Több 

üzemágat hoznak létre, sokoldalúbb vetésforgókat állítanak be. Ez általában nö-

veli a hektáronkénti munkaerőigényt, de egyenletesebb munkaelosztással jár. Fi-

gyelembe kell venni azt is, hogy sok üzem maga dolgozza fel és értékesíti termé-

keinek egy részét, ami szintén jelentősen növeli a munkaerőigényt. 

Böckenhoff (1986) összehasonlította a baden-würtenbergi üzemek mun-

karáfordítását ökológiai és iparszerű termesztési viszonyok között. Az 57. táblá-

zat számai azt mutatják, hogy a különbségek a kisüzemeknél a legnagyobbak. A 

feldolgozás és közvetlen értékesítés ott különösen jellemző.  

57. táblázat: Munkaráfordítás az ökológiai mezőgazdaságban üzemnagyság 

szerint (munkaerő fő/100 ha) 

Üzemtípus Üzemnagyság ha-ban átlag 

 10 alatt 10-20 20-30 30-50 50 felett  

ökológiai 60,5 14,1 9,2 7,0 4,9 10,0 

iparszerű 23,3 9,8 6,9 5,0 3,4 5,9 

Forrás: Böckenhoff (1986) 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a közvetlen értékesítés pótlólagos munka-

ráfordítását gyakran alábecsülik, és a munkaerővel szűken ellátott üzemekben a 

saját feldolgozás és értékesítés inkább csökkentőleg mint növelőleg hat a bevétel-

re (Dabbert, 1990).  
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A jövedelem megállapítására végzett vizsgálatok nem adnak egységes 

képet. Így Steinmann (1983) svájci üzemekben úgy találta, hogy ökológiai ter-

mesztésnél az üzemi jövedelem ugyan kissé a konvencionális üzemeké felett volt, 

de a családi munka díjazása 20 %-kal elmarad azoktól. Németországban egy át-

fogó üzemösszehasonlítás (BMELF, 1989) az ökológiailag gazdálkodó üzemek-

nél mintegy 12 %-kal nagyobb családi jövedelmet mutatott ki. Hasonló eredmé-

nyekre jutott Schlüter (1986) is biodinamkus üzemeknél Baden-Würtenbergben 

végzett vizsgálataiban. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy a különbsé-

gek a jövedelemben nem nagyok, ám az ökológiailag gazdálkodó üzemek általá-

ban jobbnak tűnnek (Kotschi, 1995). 

Ennek a tendenciának kétségtelenül egyik legfontosabb összetevője az, 

hogy hogyan alakulnak az iparszerű gazdálkodást meghatározó fosszilis energia-

hordozók és az ezekből előállított termékek, illetve az integrált és biológiai (szer-

ves) gazdálkodásban előállított termékek árai. Úgy tűnik, hogy hosszú távon az 

energiahordozók árának exponenciális növekedésével kell számolnunk, és bár 

igaz, hogy az ökológikus gazdálkodás prognosztizált növekedésével termékeinek 

ára feltehetően valamelyest csökken, ám ez a csökkenés messze elmarad az ener-

giahordozók árnövekedési ütemétől, így az iparszerű gazdálkodás versenyképes-

sége folyamatosan és növekvő mértékben romlik. Az 1980-as évek végének ár-

arányait szemlélteti az 58. táblázat. 

58. táblázat: Néhány termék ára Németországban (DM/100 kg)  

(Vogtmann, 1992) 

Termék Gazdálkodási rendszer 

 iparszerű ökológiai 

 (DM/100 kg) (DM/100 kg) (%)* 

Búza 43,7 84,5 193 

Rozs 44,4 81,5 184 

Étkezési burgonya 16,2 45,0 278 

Sárgarépa 11,0 24,8 225 

Tej 1988 62,1 79,1 127 

    1991 68,6 74,0 108 

Megjegyzés: * ökológiai/iparszerű x 100  

Nézzük ezek után a magyar példát, az Ökológiai Mezőgazdaság Alapít-

vány 450 ha-os kishantosi modellbirtokát. 

A biotermesztéssel összefüggő költségek alakulását illetően az általános 

gyakorlati tapasztalatok szerint két, egymással ellentétes tendencia figyelhető 
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meg. Míg egyes költségnemek (vásárolt anyagok) csökkennek, addig mások (pl. 

gépi munka, munkabér és közterhei) jelentősen emelkednek. Az ökológiai ter-

mesztésben általános jelenség a munkaerőigény növekedése, mely kultúránként 

igen változó lehet. Így például a bio őszi búza esetében többlet munkaerő ráfordí-

tás nem jelentkezett, azonban a bio napraforgó gyomosodásának leküzdéséhez 

alkalmanként igénybe kellett venni a kézi munkaerőt is. A gazdaság gyakorlatá-

ban ez a nyugdíjasok és a munkanélküliek foglalkoztatását jelenti, mely így al-

kalmanként enyhíti a térség ilyen jellegű problémáit is. 

Két növény (napraforgó, őszi búza) 1992-2001-es összesített eredményeit 

az 59. táblázatban foglaltuk össze.  

Összességében megállapítható, hogy a biotermesztésben a 10 év és két 

növény átlagában tapasztalt mintegy 22,7 %-kal alacsonyabb termésátlagot a min-

tegy 14 %-kal magasabb átlagos értékesítési ár 2/3-ad részben önmagában is 

kompenzálta. Mivel azonban a hektáronkénti közvetlen termelési költség a bioló-

giai gazdálkodásban jelentősen alacsonyabb – az iparszerű gazdálkodás értékének 

átlagosan csak mintegy 70 %-a – volt, így a hektáronkénti fajlagos jövedelem át-

lagosan mintegy 48 %-kal magasabb lett.  

59. táblázat: Két kiemelt növényfaj jövedelmezőségének összehasonlítása  

1992-2001 időszak átlagadatai alapján  

Ökológiai Mezőgazdaság Alapítvány, Hantos-Kishantos  

Mezőfalvi Mg. Rt., Mezőfalva 

(Schönberger, 1996; Varga, 2002 és Ács Sándorné adatai nyomán) 

Megnevezés Napraforgó Őszi búza Átlagos arány, % 

 biológiai iparszerű biológiai iparszerű bio/ iparszerű 

1. Értékesítési ár (Ft/t) 38 685 35 911  29 537  24 028  113,8 

2. Hozam (t/ha) 1,72 2,25 4,03 5,19 77,3 

3. Termelési érték (Ft/ha) 66 538  80 800  119 031  124 705  90,3 

4. Közv. termelési költség (Ft/ha) 51 052  67 584  55 057  84 317  69,9 

5. Jövedelem (Ft/ha) (3-4) 15 486  13 216  63 974  40 388  148,2 

6. Jövedelemráta (%) [(5/4)*100] 30,3 19,6 116,2 47,9 212,0 

Összességében megállapítható, hogy a biotermesztésben a 10 év és két nö-

vény átlagában tapasztalt mintegy 22,7 %-kal alacsonyabb termésátlagot a mintegy 

14 %-kal magasabb átlagos értékesítési ár 2/3-ad részben önmagában is kompenzálta. 

Mivel azonban a hektáronkénti közvetlen termelési költség a biológiai gazdálkodás-

ban jelentősen alacsonyabb – az iparszerű gazdálkodás értékének átlagosan csak min-
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tegy 70 %-a – volt, így a hektáronkénti fajlagos jövedelem átlagosan mintegy 48 %-

kal magasabb az ökológiai gazdálkodásban, mint az iparszerű rendszer esetén.  

A biotermesztés jövedelmezőségi színvonalának megállapításához a jövede-

lem ráta (100 Ft termelési költségre jutó jövedelem) számítása ad további informáci-

ókat (59. táblázat 6. sora). A számítás során a jövedelmet a közvetlen költségekhez 

viszonyítottuk. Ez a jövedelmezőséget ugyan kedvezőbbnek mutatja, mintha a teljes 

termelési költség lenne a viszonyítás alapja, de a kétféle termesztési mód eredménye-

inek az összehasonlítására ez tűnik a legjobb mutatónak. 

A táblázatban foglalt adatok alapján a biológiai termesztés jövedelmező-

sége a vizsgált mindkét növény esetében meghaladta az iparszerű termesztésűe-

két. Az iparszerű gazdálkodással elért 19,6-47,9 % közti jövedelemrátával szem-

ben ez az érték a biológiai gazdálkodásban 30,3-116,2 % között alakul, vagyis a 

100 Ft közvetlen termelési költségre jutó jövedelem a biogazdálkodásban több 

mint kétszerese (212 %-a) volt az iparszerű gazdálkodásban elért eredménynek.  

* * * 

Összegzésképpen a környezet- és tájgazdálkodás, az alkalmazkodó nö-

vénytermesztés különböző rendszereinek kidolgozása és elterjesztése Magyaror-

szágon ökonómiai, piaci és ökológiai, környezeti szempontból egyaránt rentábilis 

vállalkozásnak ígérkezik, és hosszú távon megteremtheti a gazdálkodás és a helyi 

társadalom valamint a környezet egyensúlyát, a környezettel való ésszerű gazdál-

kodás lehetőségét.  

A helyes fejlődési alternatíva kiválasztásához segítséget Kreybig La-

jos (1956) érvelése is adhat. Gondolatmenete egyre inkább a mához, a ma gaz-

dálkodóihoz szól, ezért hosszabban idézzük: 

„...Az agrotechnika lényegileg alapvető feladata a talajok termőképességének 

biztosítása és fokozása. E feladat céljaként sokan a nagy terméseket látják, és nem ve-

szik tekintetbe, hogy okszerűtlen agrotechnikai eljárásokkal esetleg tudunk nagy termé-

seket elérni, de ezzel egyidejűleg a talajok termőképességét nagymértékben csökkenthet-

jük is, míg a valóban megfelelő agrotechnikával nemcsak a nagy terméseket biztosítjuk, 

hanem a talajok termőképességét is állandóan fokozzuk. A növénytermesztés okszerű 

szervezésének első feladata a helyi adottságoknak, viszonyoknak és lehetőségeknek meg-

felelő vetésterv elkészítése: a termesztendő növények okszerű megválasztása, optimális 

arányuknak megállapítása... Ezután már módunkban van azokat az okszerű vetésforgó 

szellemének és a természeti törvényszerűségeknek megfelelően az egyes táblákra elosz-
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tani... Az okszerű agrotechnikai módok megállapításánál ...ismernünk kell talajaink hő- 

és vízgazdálkodását, kémiai tulajdonságait, táplálóanyag-szolgáltató képességét, a ta-

lajban élő szervezetek és a termeszteni kívánt növények igényeit, a bevetendő táblán ré-

gebben alkalmazott agrotechnikai behatások eredményeit, amelyeket táblatörzskönyv-

ben kell rögzítenünk, és különösen ismernünk kell a talajban folyamatban levő enyészet-

nek törvényszerűségeit.”  

Mielőtt ilyen szempontból végiggondolnánk mai lehetőségeinket, teendő-

inket, hallgassuk meg másik két nagy tekintélyű tudósunk 40 évvel ezelőtt író-

dott, de megdöbbentő módon a mának szóló szavait. Surányi János és 

Kemenesy Ernő 1953 áprilisában Kreybig Lajos könyvének első kiadásához írt 

előszavában a következőket mondja: 

„...A földön és a földdel dolgozó tartózkodik mindenféle kizsarolástól és 

a tönkretételtől. Megérti, hogy az egyén és a nép egészséges fejlődése, valamint 

az elegendő televényt, mikroorganizmust és ásványi anyagot tartalmazó talaj kö-

zött elszakíthatatlan a viszony. Gondoskodik ezért a termőföld ellátásáról mind 

szerves, mind pedig ásványi anyagokkal. Jól kezeli az istállótrágyát, megőrzi a 

növényhulladékokat, a melléktermékeket, és tartózkodik elégetésüktől. Mindezek-

kel igyekszik fenntartani a természet egyensúlyát, mert ha ezt nem teszi, önmaga 

és a közösség romlását idézi elő...”  

Nagyon igaz és megszívlelendő Széchenyi István (1830) figyelmezteté-

se is, amikor ezt írja: 

„Józan ész sohasem áldoz fel pillanatnyi, vagy igen kis időre terjedő ha-

szonért, habár ma nyúlhat hozzá, jövendő nagyobb´s tartósb hasznot. Nincs egés-

zséges belátása azon gazdának, ki nagyobb jövedelmezés végett jószágait kimerí-

ti, mert annál kevésb jövedelme lesz nemsokára.” 

Nézzük meg ezután egy kicsit közelebbről az ezen elveket érvényesíteni 

igyekvő környezet- és tájgazdálkodást, e gazdálkodási forma jellemzőit, elemeit. 

Vizsgáljuk meg azt, hogy mindezek hogyan jelennek meg a magyar tájak 

(agroökológiai körzetek) adottságaihoz alkalmazkodó gazdálkodás, növénytermesz-

tés alapjellemzőiben. 

* * * 
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3. A KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS 

3.1. JELLEMZŐI, ALAPÉRTÉKEI, TARTALMA  

 

Az iparszerű mezőgazdálkodás problémái, válságtünetei vezettek azok-

hoz az európai felismerésekhez, amelyek előkészítették a többfunkciós euró-

pai agrármodell kialakulását, és amelyek segítik ennek közös agrár- és vidék-

politika rangjára emelését. Ez a következő legfontosabb összetevőket, közös ele-

meket rögzíti: 

 értékes beltartalmú, szermaradvány mentes, egészséges és biztonságos 

termékek előállítása; 

 a meg nem újítható nyersanyagok és energia takarékos felhasználása; 

 a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elkerü-

lése; 

 a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása; 

 a vidék kulturális és agrikulturális értékeinek megőrzése; 

 munkalehetőség és elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb 

ember számára. 

További fontos felismerés az is, hogy – amint az előzőekben kiragadott 

példák is mutatták – e feladatok egyidejű megoldására az eddig volt, iparsze-

rű, nagy mesterséges (fosszilis) energiaigényű, kemizált, a mezőgazdálkodás cél-

jai közül egyedül a tömegtermelést, a tőkemegtérülést szem előtt tartó gazdálko-

dás nem alkalmas. Az ökoszociális piacgazdaság közegébe ágyazott több-

funkciós mezőgazdálkodás az iparszerű rendszertől eltérő megoldásokat kö-

vetel.  

Ezekből fakad az a harmadik lényeges felismerés, hogy nem elég az ed-

digi stratégia, rendszer technológiáit tökéletesíteni, hanem új stratégiára és 

ehhez illeszkedő, ennek gyakorlati megvalósítási kereteket adó megoldások-

ra, rendszerekre van szükség. Ez az új stratégia az úgynevezett „multifunkcio-

nális” mezőgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás, a „régi-új” európai 

agrármodell, melynek feladatait két nagy körbe sorolhatjuk:  

 az alapvetően a piac által szabályozott termelési feladatok, melyek az 

élelmiszerek előállításán túl a nem élelmiszer célú termékek (meg-
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újítható nyersanyagok, energiaforrások stb.) előállítását is egyre in-

kább magukba foglalják, valamint  

 a körzettel, a tájjal, a földdel kapcsolatos környezeti, társadalmi, fog-

lalkoztatási és kultúrfeladatok.  

Ez utóbbi funkciók olyan „nem importálható közjavakat” (élelmezés-

biztonság, a kultúrtáj ápolása, a biodiverzitás fenntartása, a társadalmi és biológi-

ai élettér megőrzése, az ökológiai infrastruktúra fenntartása, ökológiai stabilitás, 

népességmegtartás, munkaerő kiegyenlítés, a vendégfogadás és idegenforgalom 

alapjának biztosítása, paraszti értékek ápolása stb.) testesítenek meg, amelyek 

létrejötte a piac hagyományos eszközeivel, az árakon keresztül nem szabályozha-

tó. Ezek ugyanakkor a sűrűn lakott európai vidék társadalmának és környezeti 

egyensúlyának fenntartásában növekvő szerepet töltenek be, így a mezőgazdaság 

e teljesítményeit közvetlen kifizetések formájában a társadalomnak hono-

rálnia kell.  

E rendszer – a környezet- és tájgazdálkodás, a többfunkciós, hosszú tá-

von működőképes, fenntartható mezőgazdálkodás – alapelve az iparszerű rend-

szer függetlenedési alapelvével szemben a környezeti alkalmazkodás, vagyis 

az, hogy a földet mindenütt arra és olyan intenzitással használjuk, amire az a 

legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása nélkül elviselni. Az élet földi 

evolúciójának ismeretében és tapasztalatai alapján is bizton állíthatjuk, hogy – 

amint a természetben, úgy a gazdálkodásban is – azok a rendszerek lesznek 

hosszútávon életképesek, amelyek a térben és időben változó feltételekhez a 

lehető legjobban képesek alkalmazkodni.  

A mezőgazdaság szerves fejlődésében évszázadok során kiválogatódtak 

azok a rendszerek, amelyek legjobban illeszkednek a környezeti feltételekhez, a 

legtökéletesebben „kifejezik, hasonítják saját környezetüket”. Ha tehát tartamos-

ságra, kiegyensúlyozottságra törekszünk, akkor nem uniformizálni, 

„macdonaldosítani, cocacolásítani” kell a világ mezőgazdaságát, hanem fel-

karolni, támogatni a szerves fejlődésben kialakult, az idők során kiválogató-

dott helyi rendszereket, segíteni azok korszerű továbbfejlesztését.  

A helyi alkalmazkodás, a helyi erőforrásokra való támaszkodás nem csak 

ökológiai vagy társadalmi-regionális szempontból, hanem egyúttal gazdaságilag 

is racionális törekvés akkor, ha a gazdaságpolitika az ökológiai szempontokat és 

a helyi természeti, társadalmi és kulturális erőforrásokat képes értékükön kezelni. 
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A környezet- és tájgazdálkodás – fenti alapelvének és törekvésének meg-

felelő – kritériumai, meghatározó jellemzői vázlatosan az alábbiakban foglalhatók 

össze. 

 Az alkalmazkodási alapelvnek megfelelően a gazdálkodás során a 

tér gazdasági, környeti és társadalmi, regionális funkcióit egya-

ránt figyelembe veszi, és olyan rendszereket alkalmaz, amelyeknek e 

három dimenzióban mért összhatékonysága a legnagyobb. E rendsze-

rekben a három terület, dimenzió mindegyike fontos szerepet játszik, 

ám azok súlya a szerint változik, hogy milyen – nagy agrártermelési 

potenciálú, kevésbé sérülékeny, munkanélküliséggel kevéssé sújtott 

vagy kis termelési potenciálú, környezeti szempontból sérülékeny és 

társadalmi, regionális hátrányokkal küzdő – térségről, tájról van szó. 

 Nem a teret alakítja az elhatározott funkció igényeihez, hanem a tér, a 

táj, a hely adottságaihoz illeszkedő tevékenységeket, gazdálkodási 

formákat, rendszereket keres és alkalmaz. Ehhez felhasználja, fi-

gyelembe veszi az évszázados helyi tradíciókat, hagyományos módsze-

reket, helyi megoldásokat, a helyi természeti viszonyokat, valamint a 

helyben élő emberek és közösségeik érdekeit, törekvéseit.  

 Diffúz, kis léptékű, méreteiben a táj adottságaihoz illeszkedő meg-

oldásokat használ, a lehető legnagyobb mértékben támaszkodik a 

helyi erőforrásokra, a helyi értékteremtésre, a helyi munkaerő és 

közösségek részvételére. A külső, mesterséges erőforrás-ráfordítást, 

annak régión kívűlről történő beszállítását igyekszik minimalizálni, a 

helyben rendelkezésre álló természeti és társadalmi erőforrásokat 

azokkal csak a legszükségesebb mértékben kiegészíteni.  

 A termelőt és a fogyasztót igyekszik egymáshoz közelebb hozni, 

növelve ezzel is a régió stabilitását, belső függetlenségét, élelmezés-

biztonságát és javítva a két egymásra utalt kör – a termelő és a fo-

gyasztó – bizalmi viszonyát. (Jó példája ennek a közösség által támo-

gatott mezőgazdálkodás (CSA
7
) terjedő rendszere). 

E gazdálkodási mód alapelemei, fő jellemzői közül az alábbiak azok, 

amelyek rendszerbe foglalva úgy képesek jó minőségű és az ökológiai, termőhelyi 

feltételeknek megfelelő mennyiségű élelmiszert és egyéb terméket előállítani, 

                                              
7
 CSA: Community Supported Agriculture. Ennek modelljét immár öt éve alkalmazza kísérleti jel-

leggel Intézetünk, a SZIE-KTI és a Nyitott Kert Alapítvány ökológiai modellkertészete 

Babatvölgyi Ökológiai Modellközpontjában. 
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hogy közben fenntartják a környezet és a helyi társadalom egyensúlyát, biológiai 

sokféleségét: 

 a térfunkciók (védelem valamint termelési és fogyasztási célú környe-

zethasználat) harmóniájára törekvő földhasználat, térstruktúra ki-

alakulása, az ágazati arányok ökológiai harmonizációja; 

 emberléptékűség, üzem- és táblaméretek megválasztása, a tér struktu-

rálása ökológiai, talajvédelmi szempontok, tradíciók, kultúrökológiai, 

tájképi-, esztétikai, gazdasági, termelési valamint technológiai szem-

pontok szerint; 

 körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák használata; 

 a diverzitást (sokszínűséget) védő, speciális minőséget előállító és fog-

lalkoztatást biztosító gazdálkodási rendszerek alkalmazása; 

 táji-, termőhelyi alkalmazkodás a következő fő területeken: 

 a tájnak megfelelő gazdálkodási struktúra kialakítása, tájba illő bio-

lógiai alapok (növényfaj- és fajtaszerkezet) megteremtése, azok tár-

sítása, vetésváltásba, vetésforgóba illesztése (sokszínűség az egyol-

dalúság, pl. monokultúra helyett); 

 természeti tájanként differenciált agrotechnika (talajművelés, talaj-

védelem, talajerő-gazdálkodás, trágyázás, vetés, növényápolás, nö-

vényvédelem, betakarítás) alkalmazása, amely a lehető legteljesebb 

mértékben alkalmazkodik az eltérő agroökológiai adottságokhoz; 

 a tájak eltérő ökológiai állateltartó képessége, növényi produkciója 

és állatlétszáma közti harmónia megteremtése; 

 a parasztság, a vidéki népesség gazdává tétele, a helyi közösségek-

re, munkaerőre és értékekre építő gazdálkodási rendszerek használata. 

Ezen alapelemek, fő összetevők részletes bemutatását a növénytermesz-

tés területén a 3.6. fejezet tartalmazza (lásd később). 
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3.2. HÁTTERE: A FENNTARTHATÓSÁG ÉS AZ ÖKOSZOCIÁLIS 

PIACGAZDASÁG  

 

A többfunkciós európai agrármodell, a környezet- és tájgazdálkodás  

alapját, hátterét és társadalompolitikai kereteit a fenntarthatóság, mint újfajta 

erkölcsi felelősségtudat, és az ökoszociális piacgazdaság, mint társadalmi 

egyensúlyi modell adja.  

Vizsgáljuk meg először, hogy mit is jelent általában és a mezőgazdaságra 

vonatkoztatva a fenntarthatóság. Ezt követően elemezzük az ökoszociális piac-

gazdaság alapelveit, eszközeit, szerepét és lehetőségeit a többfunkciós európai 

agrármodell megvalósításában, lehetséges társadalompolitikai szerepét az európai 

agrárium és vidék fejlődésében.  

3.2.1. A fenntarthatóság és mezőgazdasági ismérvei 

 

Gyakran hallunk napjainkban a „fenntartható fejlődésről” (sustainable 

development), a „fenntartható mezőgazdálkodásról” (sustainable agriculture), 

de magáról a „fenntarthatóságról” (sustainability) is. A fogalom magyar megfe-

lelője azonban – az egyre gyakrabban tapasztalható félremagyarázása, az elvvel 

gyakorta teljesen ellentétes folyamatok és törekvések legitimálására való felhasz-

nálása láttán – feltétlenül magyarázatot kíván.  

A legegyszerűbb meghatározás szerint olyan fejlődés, amely a jelen 

generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki, hogy az a jövő generációk 

igényeinek kielégítését nem veszélyezteti.  

Filozófiája azokból a gondolatokból táplálkozik, melyek az un. 

Brundtland tanulmányból erednek. Ez a „fenntartható fejlődést”-t a következő 

módon definiálja (Mansvelt et al., 1992): „Olyan fejlődés, mely kielégíti a jelen 

igényeit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ugya-

nezekkel az igényekkel a jövőben ők is élni tudjanak. Ez a fejlődés nem állandósí-

tott harmónia, hanem inkább folyamatos változás, melynek során 

 a források használata, 

 a beruházások célja, 

 a technológiai fejlődés iránya és 

 az intézményi változások 

összhangban vannak mind a jelen, mind a jövő igényeivel”.  
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Messze nem arról van tehát szó, mint hogy ha az eddigi gazdasági-anyagi 

növekedési pályát kellene a világnak fenntartania, és olyan mesterséges rendsze-

reket kidolgoznia, amelyek ezt hosszú távon garantálják, hanem az esélyeket, a 

lehetőségeket, a döntés szabadságát kell a jövő generációk számára is lega-

lább olyan szinten biztosítani, amilyen szinten ez a ma élő generációk ren-

delkezésére áll. Ezért a fenntarthatóság helyett szerencsésebb lenne értékőrzés-

ről, értékfenntartó gazdálkodásról beszélni.  

Ez persze az „érték” definiálási problémáját veti fel, vagyis az érték-

rend, értékválasztás kérdésköre nem kerülhető meg! Másrészt a jövő nemze-

dékek jogainak definiálására valamint az ezek érvényesítéséhez szükséges jogo-

sítványok létrehozására sajnos az elv definiálása óta eltelt közel 30 év sem volt 

elegendő. Magyarországon a Védegylet, mint társadalmi tömörülés tett erre ko-

moly kísérletet, amikor az ökológiai válságtól a technokultúrán át az etikáig és a 

politikáig húzódó vonulat elemzésével, az ebből levonható tanulságok összegzé-

sével kísérelte meg kodifikálni és a hazai jogrendbe illeszteni a jövő nemzedé-

kek jogait, és ezek jelenbeli képviseletét, javaslatot téve a Magyar Országgyű-

lésnek a „Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa” jogintézmény létrehozására. 

(Jávor, szerk., 2000.). 

Nézzünk ezek után három olyan meghatározást, amelyek a fenntartható-

ság mezőgazdaságra vonatkoztatott ismérveit veszik számba. 

A Kanadai Mezőgazdasági Minisztérium (O‟Connel, 1991) meghatá-

rozása szerint: „Azokat nevezzük fenntartható mezőgazdasági-, élelmiszer-ipari 

rendszereknek, amelyek  

 gazdaságosak, 

 kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, 

és 

 megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő 

generációk számára”.  

Az USA Kongresszusa (Madigan, 1991) a fenntartható mezőgazdaságot 

a következő módon definiálta: „A növénytermesztési és állattenyésztési gyakor-

latnak olyan integrált, termőhelyhez alkalmazkodó rendszere, amely hosszú idő-

szakra: 

 kielégíti az emberi táplálék- és nyersanyag-igényeket; 

 megőrzi a környezet minőségét és a természeti erőforrásokat, melyek a 

mezőgazdasági termelés alapját képezik; 
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 a lehető leghatékonyabban használja a nem-megújítható természeti és 

farmon belüli erőforrásokat, ahol csak lehet integrálja a természetes 

biológiai körfolyamatokat és szabályozó mechanizmusokat; 

 biztosítja a mezőgazdasági műveletek gazdaságosságát; 

 megőrzi a mezőgazdaságban dolgozók és a vidéki társadalom egészé-

nek életminőségét.” 

A FAO/Hollandia Konferencián 1991. áprilisában (FAO, 1991) a fenn-

tartható fejlődés alábbi – mezőgazdaságra vonatkozó – meghatározását fogadták 

el a résztvevők (Mansvelt et al., 1992; Mansvelt-Mulder, 1993): „A természeti 

erőforrás-bázis olyan menedzselése és megőrzése, valamint a technológiai és in-

tézményi változások olyan irányba terelése, hogy az emberiség szükségleteinek 

folyamatos kielégítése a jelen és a jövő generációi számára egyaránt biztosított 

legyen. Ez a fenntartható fejlődés (a mezőgazdasági, erdészeti és halászati szek-

torokban): 

 megőrzi a termőföldet, a vizeket, a növény- és állatgenetikai erőforrá-

sokat, 

 környezeti szempontból nem káros, 

 műszakilag megfelelő, 

 gazdaságilag életképes és 

 társadalmilag elfogadható.” 

A néhány példán túl számos meghatározással találkozhatunk. Való-

színűleg nehéz volna ezeket egy minden tekintetben kielégítő, tömör, kerek, kö-

zös definícióban egyesíti. A gyakorlati használhatóság szempontjából vélhetően 

egyébként is hasznosabb e meghatározások közös elemeit számba venni. Ha ezen 

elemek nem is fogalmazhatók könnyen egy kerek definícióba, ám jól használható 

vezérfonalat adnak értékőrző stratégiai rendszerek kidolgozásához. Az ismert 

számos meghatározás legfontosabb közös elemei, értékösszetevői a következők 

lehetnek (Ángyán, 1991; Jolánkai, 1994; Ángyán-Menyhért, szerk., 1997): 

 az egymást követő generációk közti egyenlőség, a jelen generációk fe-

lelőssége; 

 a termőföld mint kitüntetett természeti erőforrás megkülönböztetett 

használata;  

 a környezetminőség, tájjelleg, biodiverzitás megőrzése,  

 a termékminőség, élelmezésbiztonság, gazdaságosság, produktivitás 

fenntartása és javítása; 
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 az életminőség javítása, elfogadható jövedelem és életszínvonal bizto-

sítása a lehető legtöbb ember számára; 

 a társadalmi és környezeti kockázatok csökkentése, az élelmiszer- és 

környezetbiztonság növelése. 

Lássuk ezek után, hogy az ökoszociális piacgazdaság – mint társadalom- 

és gazdaságpolitikai modell – hogyan tud megfelelni a fenntarthatóság elveinek, 

hogyan válhat annak megvalósítása gyakorlati eszközévé. 

3.2.2. Az ökoszociális piacgazdasági modell 

 

Az emberiség túlélésének központi kérdése az, hogy hogyan képes olyan 

gyorsan és hatékonyan megoldani a fenntartható gazdálkodás- és életmódra való 

átállást, hogy az évszázadunkra előrejelzett fenyegető események mégse követ-

kezzenek be. Ehhez a svájci iparos, Dr. Stephan Schmidheiny, a „World Business 

Council for Sustainable Development” alapítója a következőket nyilatkozta 

(Riegler, 1998): 

„A világ kormányai Rióban mindenekelőtt »környezetpolitikai ártatlansá-

gukat veszítették el«. Most már egyetlen ország, egyetlen ipari vagy érdekcsoport sem 

hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a problémákat, hogy például nem tudja: a fosszilis 

energiahordozók elégetésével növeljük az atmoszféra CO2 tartalmát, és ezáltal veszé-

lyeztetjük éghajlatunkat; vagy hogy természeti készleteink kizsákmányolásával olyan 

gyorsasággal pusztítunk ki növény- és állatfajokat, ami természetes körülmények kö-

zött csak világméretű katasztrófák esetében fordulhatott elő; és hogy e fejleménynek 

mi, ipari államok – s a fejlődő országok is egyre növekvő mértékben – mindnyájan 

részesei vagyunk. 

A mai helyzet legérzékenyebb pontja az, hogy az utóbbi száz évben a 

tényleges vásárlóerőhöz képest a nyersanyag és az energia egyre olcsóbb lett, 

míg a munkaerő ára – bér és szociális járulékok – az ötvenszeresére emelke-

dett. Így nem csoda, hogy a gazdaság igen takarékosan bánik a munkaerővel, 

azaz mindent megtesz és semmilyen beruházást nem sajnál azért, hogy keve-

sebb munkaerővel boldoguljon. Ezért cserébe belemegy abba, hogy több – ol-

csó – energiát és nyersanyagot használjon föl. Ez nem fenntartható! Ezen a 

ponton kell közbelépnie a politikának, és úgy rendeznie a keretfeltételeket, 

hogy nagyobb legyen az ösztönzés az ökológiai hatékonyságra.  
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Első lépésként világszerte le kell építeni az energia és a nyersanyagok 

dotációját. A továbbiakban a külső költségeket (externáliákat) belsőkké 

(internáliákká) kell alakítani, és ezáltal mindenki másról az okozóra kell őket 

hárítani. Ennek, ha lehet, nem előírások és törvények útján, hanem piacgaz-

dasági eszközök segítségével kell megtörténnie, például azzal, hogy az adó-

terheket a munkáról lassanként átcsoportosítják a természeti adottságokra, 

különösen az energiára. Ez megnövelné az ökológiai hatékonyság ösztönző 

erejét, és egyidejűleg a gazdaság szerkezetéből adódó munkanélküliség ellen-

szere is volna.” 

A fenntarthatóság elérését célzó ökoszociális piacgazdaság központi 

gondolata az, hogy meg kell változtatni a piac felé irányuló jelzéseket, még-

pedig az árak és költségek viszonyának átállításával. Azoknak a termelési mó-

doknak és termékeknek, melyek megfelelnek a fenntarthatóság elvének, előnyt 

kell biztosítani a piaci versenyben, míg azoknak a termelési módoknak és termé-

keknek, melyek elvi alapja a rablógazdálkodás, el kell veszíteniük ma még meg-

lévő, jogtalan előnyeiket. Milyen eszközökkel érhetjük ezt el? Erre vonatkozó-

an álljanak itt az ökoszociális piacgazdasági modell kidolgozójának, Josef 

Riegler, volt osztrák mezőgazdasági miniszter majd alkancellár, az Osztrák va-

lamint az Európai Ökoszociális Fórum elnökének gondolatai (Riegler, 1998; 

2003; Riegler et al., 1996; 1999). 

1) Az áraknak tartalmazniuk kell a környezeti költségeket! 

Itt a környezetrombolás externális költségeinek internalizálásáról van 

szó. Annak érdekében, hogy ez a versenyszellem értelmében tisztességes lehes-

sen, arra van feltétlenül szükség, hogy a politika – törvények és rendelkezések 

formájában – nemzeti és nemzetközi síkon egyaránt megteremtse a szükséges fel-

tételeket! Az kell legyen a cél, hogy a vállalkozásokra a világ minden táján azo-

nos feltételek és kötelezettségek legyenek érvényesek. Ez csak apránként kivite-

lezhető. Ezt saját országunkban, illetve az Európai Unióban kell megkezdenünk. 

Arra kell rávenni a termelőket, hogy az általuk előállított javak fogyasztói árába 

számítsák bele azok környezetterhelő hatásainak költségeit is. De költségténye-

zőként kellene számításba venni a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló 

természeti kincsek felhasználását is. Ugyanígy be kellene vezetni a környezet (le-

vegő, víz, talaj) szennyezésének mértéke szerinti adózást. Ez nagy erővel indítaná 

be azokat a törekvéseket, hogy olyan technológiákat, termelési eljárásokat és ter-

mékeket fejlesszenek ki, amelyek megfelelnek a fenntarthatóság elvének. Sok 

ipari üzem már megtanulta a maga kárán, hogy fontos az ökológiai hatékonyság 
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elvének alkalmazása. Ezek azonban a jelenleg hamis piaci jelzések miatt néha 

gazdaságilag hátrányos helyzetbe kerülnek. Ez tulajdonképpen abszurdum! A 

legnagyobb gond az, hogy a nagy hatalommal rendelkező és világszerte több 

fronton működő lobbik természetesen vehemensen védelmezik jelenlegi jogtalan 

előnyeiket. A politikai döntéshozóknak pedig gyakran nincs meg a bátorságuk és 

erejük ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági elittel szemben keresztülvigyék a hosszú 

távon szükséges és helyes intézkedéseket. 

2) Az adórendszer ökologizálására van szükség! 

Jelenlegi adórendszerünk teherelosztása még a XIX. századból, az ipar tér-

hódítását ösztönző, iparosító időszakból maradt ránk. Ennek értelmében az adóter-

heknek mintegy 80-90 %-át közvetlenül vagy közvetve az „emberi tényezőnek” 

kell viselnie. Ennek az adórendszernek a piac törvényei szerint oda kell vezetnie, 

hogy amikor csak lehet, egyéb módokon helyettesítsék az emberi munkaerőt. Ez 

az egyik alapvető gyökere az úgynevezett strukturális munkanélküliségnek. Már 

régóta köztudott, hogy a küszöbön álló összeomlás elkerülése érdekében át kell 

alakítanunk adórendszerünket. A politikai döntéshozatal azonban mindmáig erőt-

len – e téren is. Az adórendszer ökologizálásának célja – leegyszerűsítve – kettős: 

a) az adóterheket az emberi tényezőről apránként át kell csoportosítani a ter-

mészeti erőforrásokra és a termelési folyamatokra; 

b) a megújuló és a környezet számára nem káros erőforrások (napenergia, 

biomassza) gazdasági versenyképességének érdekében meg kell emelni a 

véges mennyiségű erőforrások (pl. fosszilis energiahordozók) adóját.  

Az adórendszer ökologizálása nem az összadóterhek megnövekedését, ha-

nem az adórendszer fenti célokra irányuló belső átrétegzését jelentené. 

3) Világos terméknyilatkozatok kellenek! 

Minél intenzívebb a világkereskedelem, annál fontosabbak a pontos ter-

méknyilatkozatok! A fogyasztónak tudnia kell, mit vásárol! A nyilatkozatnak tá-

jékoztatnia kell a termék származási helyéről, a benne lévő anyagokról, a ter-

melési és kezelési folyamtokról, az adalékanyagokról és minden egyéb eljárásról. 

A géntechnológia, a hormon- és sugárkezelések, vegyi adalékanyagok stb. korá-

ban – különösen élelmiszerek esetében – váltak a terméknyilatkozatok a tisztes-

séges kereskedelem feltételévé. A terméknyilatkozatokkal szembeni ellenállás 

világosan megmutatja az ellenkezők tényleges szándékait! 
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4) Csak a fenntartható jövőt ígérő beruházásokat szabad támogatni! 

Ma a befolyt adókból hatalmas összegek mennek arra, hogy már megha-

ladott struktúrákat mesterségesen életben tartsanak. Ez szintén hamis jelzés a piac 

felé! Például: a szénbányászat támogatása, a repülőgép-üzemanyag adómentessé 

tétele, az atomenergia közvetlen vagy közvetett támogatása, a szállítás és a köz-

lekedés közvetlen vagy közvetett támogatása, a műtrágyák és kémiai 

növényvédőszerek támogatása, stb. Ha már adópénzeket gazdasági ágazatok tá-

mogatására fordítunk, akkor ezt a holnapot jelentő újítások javára tegyük, és ne a 

tegnapi állapotok konzerválására. Itt különösen a tudományos kutatásról van szó, 

alkalmazott kutatásokról, a gyakorlatban bevethető módszerek kidolgozásáról, 

valamint a fenntarthatóságot szolgáló új technológiák bevezetésének finanszí-

rozásáról. 

Az eddig említett négy pont tartalmazza azokat a legfontosabb és központi, 

makrogazdasági eszközöket, melyek a piacnak jeleznék a fenntarthatóság felé való 

irányváltást, s ezt ki is váltanák. Természetesen van még egy sor további igen fontos 

ilyen eszköz; melyek közül a legfontosabbak címszavakban az alábbiak: 

 tiltani csak ott kell, ahol a piac erői nem hatnak; 

 széleskörű „környezeti tudatosságot” kell kialakítani az iskolában, 

képzésben, továbbképzésben és információban való intenzív tevékeny-

ség által; 

 a környezetvédelem nemzetközi feladattá tételére van szükség; 

 az egyes nemzetgazdaságok gazdasági és társadalmi fejlődésének ér-

tékelésére új mércét kell kidolgozni: a „bruttó hazai termék” (GDP) 

helyett az „ökoszociális termék” (ÖSP) kategóriáját kellene bevezetni. 
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3.3. EURÓPAI KERETE: A TÖBBFUNKCIÓS AGRÁRMODELL  

 

Ha kicsit közelebbről akarjuk megvizsgálni az európai folyamatokat, 

akkor ezek megértéséhez érdemes legalább az 1960-as évekig visszatekinteni. Az 

azóta eltelt 35-40 évet három – egymástól törekvéseit és jellemzőit illetően alap-

vetően eltérő – szakaszra bonthatjuk (Ángyán-Menyhért, szerk., 1997). 

3.3.1. Kialakulásának állomásai, fő szakaszai 

(Ángyán József, Menyhért Zoltán) 

Az első időszak (1960-1975/80) fő jellemzője az volt, hogy a mezőgazda-

ság-politikát a kis családi farmok és a társadalompolitika problémái, azok megoldási 

szándéka határozta meg. Így a mezőgazdasági piacpolitika és agrár-struktúra politika 

fő elemei a következők voltak: 

 ártámogatás, 

 a mezőgazdasági termékek EU piacának védelme, 

 a mezőgazdaság technikai modernizálásának támogatása, 

 beruházási támogatás. 

Ezek alapvető indítékai a mezőgazdasági népesség viszonylagos nagy 

arányában keresendők, másrészt az a törekvés motiválta, hogy olyan bevételi biz-

tonságot teremtsen, amely biztosítja a mezőgazdaság technikai modernizálásának 

alapját. 

A második időszak (1975/80-1990) fő motívumai a termelésnövekedés 

megállítására való törekvés és a vidék elnéptelenedésének megakadályozása voltak. 

A modernizációs politika ugyanis túltermeléshez, birtokkoncentrációhoz és elvándor-

láshoz, egyre súlyosabb környezeti és közösségi költségvetési problémákhoz vezetett. 

A termelést és a modernizációt támogató mezőgazdasági piac- és struktúrapolitikát 

mindezek hatására olyan intézkedések váltották fel, mint  

 a kvóta-rendszer a cukorpiac szabályozására, 

 extra adókivetés a tejpiac szabályozására, 

 termékkivonás, ugaroltatás a gabonapiac szabályozására, 

 a mezőgazdasági termelés növelését célzó beruházások támogatásának 

megszüntetése, 

 a terület és tájvédelem farmon belüli megoldásainak támogatása, 

 a vidék komplex gazdasági fejlesztésének támogatása. 
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A harmadik – 1990 óta eltelt – időszak meghatározó motívumai a me-

zőgazdaság fizikai kibocsátásainak további csökkentése, a vidéki népesség hely-

ben tartása, a mezőgazdasági terület nem élelmiszer-termelési célú egyéb haszno-

sításainak támogatása és a környezeti problémák kezelése. E korszak egyik meg-

határozó eleme a GATT tárgyalások Uruguay fordulója, ahol a mezőgazdaság 

már a kezdet kezdetén a viták középpontjába került olyan kérdésekben, mint az 

export támogatások csökkentése, a fizikai termeléssel kapcsolatos támogatások – 

beleértve az ártámogatásokat is – megszüntetése vagy az úgynevezett környezeti 

csomag (green box) kérdésköre. Ezek a tárgyalások, valamint az EU költségvetési 

problémái vezettek az EU mezőgazdasági politikának Mac Sharry nevével fém-

jelzett reformjához, melyet olyan törekvések jellemeznek, mint: 

 a termelés fokozott piaci szabályozás alá helyezése, 

 a közvetlen támogatások növelése, az ártámogatások csökkentése, 

 több – a környezeti csomaggal (green box) kapcsolatos – közvetlen támo-

gatás, 

 kevesebb exporttámogatás, 

 a kvótarendszer reformja, 

 a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés összekapcsolása, integrált vidék-

politika kidolgozása. 

3.3.2. A változást jelző alapdokumentumok 

 

A harmadik időszakra jellemző elvek több alapvető európai dokumen-

tumban körvonalazódtak: az egyik az 1992-ben a CAP reform keretében elfogadott 

„2078/92 EU tanácsi rendelet a tájfenntartás és a környezetvédelem követelménye-

inek megfelelő mezőgazdasági termelés támogatásáról” (Regulation 2078/92, 

1992), a másik a „Vidéki Térségek Európai Kartája” (Antilla-Seiler, 1996) elneve-

zésű, az Európa Tanács által 1996-ban elfogadott alapdokumentum, a harmadik az 

AGENDA 2000 elnevezésű – az EU 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó költ-

ségvetéséről szóló – dokumentum, a negyedik pedig a 1257/1999. számú EU tanácsi 

rendelet, amely a vidékfejlesztés támogatási formáit határozza meg. 

3.3.2.1. A CAP reform agrár-környezeti kísérő intézkedései (1992) 

Az agrár-környezetvédelem megjelenése az 1992. évi CAP reformhoz 

fűződik. Az úgynevezett „Kísérő Intézkedések” egyikeként, a 2078/92 EU ren-

delet szabályozta ezt a területet. Az alkalmazás részletes szabályait az ezt kiegé-

szítő 746/96 EU rendelet tartalmazta. A környezetvédelmi és tájmegőrzési intéz-
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kedések menülistájából a tagállamok az ország sajátosságainak megfelelően ala-

kíthatták ki saját agrár-környezetvédelmi programjukat.  

A tagországok így a regionális adottságoknak, a vidék jellegének és kör-

nyezetvédelmi helyzetének megfelelően illesztették be a különböző támogatási 

formákat, amelyek a következő részletes célok elérését szándékoztak elősegíteni: 

 olyan gazdálkodási módok elterjedését, melyekben a mezőgazdaság 

környezetszennyező volta a lehető legminimálisabbra redukálódik, s 

mely a termelés volumenének csökkenése révén együtt jár a piac ki-

egyensúlyozottabbá válásával; 

 mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés extenzívebbé válása 

révén az elvárt környezeti javulás biztosítását, beleértve a szántóföldi 

kultúrák gyepműveléssel való felváltását is; 

 olyan gazdálkodási módok folytatását és elterjedését, amelyek összee-

gyeztethetőek a környezet, a természet, a vidék, a táj és a természeti 

erőforrások megőrzésével és javításával; 

 az elhagyott termőföldek és erdők fenntartását és gondozását, és ezál-

tal a vidéki területek elnéptelenedésének megakadályozását; 

 a művelés alól hosszú távra kivonás megvalósítását, pl. vizes élőhe-

lyek (wetland területek) kialakítását, rehabilitációját; élőhely (biotóp) 

hálózati rendszer megvalósítását a környezeti célok elérése érdekében; 

 a földterületek szabad átjárás és pihenési, rekreációs céllal való hasz-

nosításának biztosítását; 

 a gazdálkodók részére indított oktatási és képzési programokban való 

részvételt, melyek összeegyeztethetőek a környezetvédelem és a vidék, 

tájmegőrzés alapelveivel. 

A 2078/92. EU tanácsi rendelet 2. cikkelye alapján a következő tevé-

kenységek részesülhettek támogatásban: 

 természetkímélő gazdálkodás: a környezet és a természeti erőforrások vé-

delmével összhangban lévő gazdálkodási módszerek alkalmazása, a tájjel-

leg és a tájképi értékek fenntartása, valamint a kipusztulás által veszélyez-

tetett helyi állatfajták in situ fenntartása; 

 extenzifikáció: ezen belül a műtrágya és növényvédőszer felhasználás 

csökkentése, vagy az alacsony szint fenntartása, illetve az organikus 

gazdálkodásra vagy az extenzívebb kultúrák termesztésére való átté-

rés, illetve annak folytatása, szántó extenzív gyeppé alakítása, az egy-
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ségnyi takarmánytermő-területre jutó juh- és szarvasmarha állomány 

csökkentése; 

 a felhagyott szántó, gyep és erdő területek kezelése; 

 a mezőgazdasági művelés hosszú távú felhagyása környezetvédelmi 

célok érdekében: különösen élőhelyek vagy természeti parkok létreho-

zása vagy a hidrológiai rendszerek védelme érdekében; 

 a közösségi célokat és pihenést szolgáló területek fenntartása, továbbá 

 a fenti programokhoz kapcsolódó továbbképzések a gazdálkodók számára. 

A 2078/92 EU tanácsi szabályozás tehát a tájfenntartás és a környezet-

védelem követelményeinek megfelelő mezőgazdálkodás támogatását biztosító, 

olyan európai alapdokumentum, amely alapvetően meghatározta a 90-es évek fej-

lődési folyamatait. Fő célkitűzései összefoglalva a következők voltak: 

 az EU-n belüli mezőgazdasági termelés további mérséklése, 

 környezetorientált mezőgazdálkodás elősegítése a gazdák közvetlen 

támogatásával, 

 a mezőgazdasági üzemek tevékenységi körének kiszélesítése, diverzifiká-

lása. 

Támogatási prioritásai ennek megfelelően a következők voltak:  

 Extenzifikálás (külterjesítés) olyan eszközökkel, mint pl.:  

 műtrágyák és növényvédőszerek használatának racionális csökkentése, 

 a hektáronkénti számosállat létszámnak az eltartóképességhez való 

igazítása, 

 a biológiai (organikus) gazdálkodásra való áttérés, 

 szántóterületek visszagyepesítése. 

 A vidék, a természet és a táj fenntartása olyan módszerekkel, mint pl.:  

 a természethez és a tájhoz alkalmazkodó mezőgazdálkodás, 

 veszélyeztetett helyi tájfajták (növénytermesztés) és őshonos ha-

szonállatfajták (állattenyésztés) fenntartása és szaporítása, 

 az elnéptelenedett, felhagyott mezőgazdasági vagy erdészeti terüle-

tek fenntartása, ápolása, 

 20 éves művelésből való természetvédelmi célú kivétel (parlagoltatás), 

 földterület biztosítása a közösségi funkciók (átjárás, üdülés, pihe-

nés) ellátására. 
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 Oktatási, továbbképzési és demonstrációs programok és projektek a 

fenti területeken.  

A finanszírozás e területeken a szubszidiaritás
8
 elvének megfelelően kiegé-

szítő jellegű volt, vagyis a támogatott területeken a saját nemzeti hozzájárulást egészí-

tette ki az EU az első célcsoporthoz tartozó területeken (ahova Magyarország egész 

területe is tartozna) az összköltség 75 %-áig, egyéb területeken annak 50 %-áig. Néz-

zük néhány EU tagország példáján ennek gyakorlati megvalósulását, amit a 60. táb-

lázatban foglaltunk össze.  

60. táblázat: A környezetbarát mezőgazdálkodás támogatásának néhány eleme  

három EU tagországban 1996-ban  

Támogatási prioritások  A támogatás mértéke (euro/ha)  

 Németország Franciaország Ausztria 

1) Műtrágyahasználat elhagyása 64 125 48 

2) Peszticidhasználat elhagyása 64 100 125 

3) Mindkettő (1+2) elhagyása 106 150 241 

4) Áttérés biológiai gazdálkodásra (első 

3 év) 

   - gyepen 

 

106 

 

125 

 

181 

   - szántóterületen 106 250 272 

   - szőlő-gyümölcs területen 106 590 604 

5) Szántó extenzív gyeppé alakítása 

   (Sz.á. < 1,4 db/ha)  

 

254 

 

313 

 

151 

6) Extenzív gyepek fenntartása 106 31 109 

7) Számosállatlétszám csökkentése 

   1,4 db sz.á./ha alá 

. 

: 

 

190 

. 

: 

 

188 

. 

: 

 

168 

. 

: 

                                              
8
 Legteljesebb megfogalmazása XI. Pius pápa Quadragesmo Anno kezdetű enciklikájában ol-

vasható:  

„A társadalomelmélet szilárd és örök érvényű elve az a rendkívül fontos alapelv, amelyet sem 

megcáfolni, sem megváltoztatni nem lehetséges, ez így szól: amit az egyes személyek saját 

erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivenni és a közös-

ségekre bízni tilos, éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött 

közösség képes végrehajtani és ellátni, nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra 

áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása, 

mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni, 

szubszidiálni köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha sem szabad bomlasztania 

vagy bekebeleznie azokat.”  

[Az enciklika teljes szövege megtalálható „Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok” c. 

kötetben (Szent István Társulat, 1993.).] 
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A sor még hosszan folytatható lenne, ám e néhány példa is jelzi a 

2078/92. EU szabályozás által kijelölt változás fő tendenciáit. Az ezt felváltó 

1257/1999. számú – a vidékfejlesztés támogatási formáiról és módszereiről szóló 

– EU tanácsi rendelet a 2078/92-es szabályozás tartalmát és módszereit teljes 

egészében átvette, magába emelte, azt komplex vidékfejlesztési közegbe ágyaz-

ta. Erre később még visszatérünk. 

3.3.2.2. A Vidéki Térségek Európai Kartája (1996) 

Ez egy olyan – témánk szempontjából szintén igen fontos – európai 

alapdokumentum, amellyel ugyancsak célszerű röviden megismerkednünk 

(Szakál, 1996). Ezt ugyanis az Európa Tanács – az EU-nál, mint „exluzív 

klubbnál” tágasabb európai tömörülés – fogadta el, amelynek ajánlásai az EU 

15-ökénél lényegesen szélesebb európai értékrendet közvetítenek, és amelyek 

azután bizonyos fáziskéséssel általában az EU belső politikájában és dokumen-

tumaiban is megjelennek, éreztetik hatásukat. 

A karta célját a preambulum 5. pontja a következőkben határozza meg: 

„...azon alapelvek megfogalmazása, amelyeket alkalmazva olyan életképes mezőgaz-

dasági, erdészeti és halászati/aquakultúra szektorokra épülő vidékfejlesztés valósít-

ható meg, amely képes az emberi tőke megtartása és fejlesztése érdekében gazdasági 

tevékenységeket vonzani a vidékre, és amely védi és fejleszti a sokoldalú európai vi-

dék természeti, gazdasági és kulturális örökségét.” 

Különösen fontos a második részben a vidéki térségek funkcióinak 

meghatározása, amely szerint e funkciók három csoportba sorolhatók: 

 gazdasági, 

 ökológiai és 

 szociális funkciók. 

A gazdasági funkciók között hangsúlyozottan szerepel az a feladat, hogy 

a vidéki térségek jó minőségű élelmiszerek mellett megújítható nyersanyagokat is 

kell termeljenek az ipar és az energiaszektor számára, és hogy alapul szolgáljanak 

az üdülési és turisztikai tevékenységekhez.  

A mezőgazdaság és a vidéki térségek kapcsolatáról a karta megálla-

pítja: „A vidék életképes mezőgazdaság nélkül nem töltheti be életbevágó felada-

tait, amely a vidéki élet követelményeihez igazodva (vagyis családi gazdaságok-

ban) szerveződik, és szoros kapcsolatban van a természettel. A mezőgazdaság a 

vidéki térségek gerince.”  
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A karta az ún. „sokfunkciós mezőgazdaság” kialakítását tartja szüksé-

gesnek, amely koncepció sajnos Közép- és Kelet-Európa országaiban részben 

nem is ismert vagy nem elfogadott. A mezőgazdaság feladatai között a termelé-

sen túl az alábbiakat sorolja fel: 

 a táj megőrzése és gondozása, úgy is, mint a turizmus alapvető „tőkéje”; 

 a vidéki értékek, életstílusok és kultúrális javak megőrzése, és más, a 

közösség számára szükséges szociális feladatok ellátása. 

Az a szemlélet, amelyet sok magyar szakember vall és sok külföldi ta-

nácsadó (pl. a Világbank) is javasol, hogy tudniillik a mezőgazdaságnak semmi 

köze az őt körülvevő vidéki társadalmi közeghez, semmilyen más feladata 

nincs, mint a hatékony és jövedelmező termelés, a tőkebefektetések hasznosítása, 

teljesen tarthatatlan, és ellentétes az európai tendenciákkal. (Nem véletlen, 

hogy az ilyen szakemberek és tanácsadók amerikai példákra hivatkoznak, bár ott 

is egyre erősebb az a törekvés, hogy a pusztán „profitorientált” mezőgazdasággal 

szemben az életképes családi gazdaságokra és élő farmerközösségekre épülő vi-

déki élet alakuljon ki.)  

A karta azt is kihangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság termelésen túli – va-

gyis természetgazdálkodási és szociális – feladatainak teljesítését a társadalom-

nak megfelelő díjazással kell elismernie. Ez egyben a vidéki lakosság egyik fontos 

megélhetési forrása is lehet, és hozzájárulhat a mezőgazdaság hosszú távú stabilitásá-

hoz is, hiszen olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek – mint a karta is hangsú-

lyozza – „csak helyben állíthatók elő és nem importálhatók”.  

3.3.2.3. Az AGENDA 2000 (1999) 

Az európai értékrendszerben, az EU Közös Agrár és Vidékpolitikai kon-

cepciójában (CARPE, 1998) valamint az agrárpolitika 2000-2006-os időszakra 

vonatkozó 7 éves költségvetési kereteit megteremtő AGENDA-2000-ben ezek az 

elképzelések és értékek egyre erőteljesebben jelennek meg. A Közös 

AgrárPolitika (CAP) reformjának egyre világosabban körvonalazódó fő iránya a 

támogatások súlypontját fokozatosan a többfunkciós mezőgazdálkodás má-

sodik, ökoszociális pillérére, környezeti, társadalmi, szociális, foglalkoztatási, 

kulturális stb. funkcióira helyezi át (15. ábra, lásd később).  

Ennek lényege, hogy a mezőgazdasági politikának tovább kell haladnia 

abban, hogy ne csak szektorális politika legyen, amely a gazdálkodókat segíti a 

termékpiacokon, hanem egy területileg meghatározott, sokkal inkább integrált 

politika, amely az állami politika más elemeivel együtt hozzájárul a vidéki tér-
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ségek fejlődéséhez. Ehhez úgy kell átalakítani azt, hogy a piaci ártámogatások 

helyett több közvetlen kifizetést adjon a kulturális, környezeti és területi fe-

ladatokért. Célja az, hogy lehetővé tegye a gazdaságilag hatékony és környezeti 

szempontból fenntartható mezőgazdaságot, miközben serkenti az Unió vidéki 

területeinek integrált fejlődését, és csökkenti a konfliktust a mezőgazdaság és a 

vidéki térségek között. Négy fő elemből áll: piacstabilizáció, környezeti és kultu-

rális – tájra vonatkozó – kifizetések, vidékfejlesztési kezdeményezések valamint 

az átmenethez szükséges átalakulás segítése. 

Az elképzelések szerint hosszabb távon a kompenzációs kifizetések és a 

piaci támogatások – amelyek most a CAP költségeinek több mint 80 %-át teszik ki 

– teljesen megszűnnének, és részben az átalakulást segítő támogatásokra, de jelentő-

sebb részben a környezeti és vidékfejlesztési feladatokra kerülnének átcsoportosításra 

közvetlen kifizetések formájában. Hangsúlyozottan kifizetésről, díjról (payment) van 

szó és nem támogatásról vagy segélyről (subsidy), mivel ez közpénzekből kerül kifi-

zetésre a közösség számára szerződéses alapon végzett környezeti szolgáltatáso-

kért. A jelenlegi strukturális politikai és agrár-környezetvédelmi intézkedések helyét 

az egyre bővülő agrár-környezeti és vidékfejlesztési kifizetések vennék át. Az export-

támogatások is teljesen megszűnnének, így a termeléskorlátozó (kvóta és egyéb) 

rendszerre már nem lesz szükség, tehát megszűnne a CAP minden piactorzító és 

feszültséget okozó hibája. (Szakál, 1998; 1999) 

E folyamat kezdetét jelzi a berlini csúcson, 1999 március 26-án ezek alapján 

elfogadott AGENDA 2000 című EU dokumentum. Ebben a költségvetési reform-

csomagban megfogalmazásra került az európai mezőgazdaság új, multifunkcioná-

lis modellje, amely új alapokat teremt az agrárpolitika és a vidékfejlesztés számára. 

Érdemes áttekinteni, mik is az új modell legfontosabb jellemzői: 

 túlzott mértékű támogatásoktól mentes, versenyképes mezőgazdaság 

kialakítása, mely képes a világpiac felmerülő kihívásainak megfelelni; 

 környezetkímélő termelési eljárások széleskörű alkalmazása, melyek 

által lehetővé válik a fogyasztók igényeinek megfelelő, minőségi ter-

mékek előállítása és a környezeti, természeti értékek, a vidéki tájak 

megóvása; 

 sokszínű gazdálkodási rendszerek, formák megléte, a termelési hagyomá-

nyok megőrzése, amelyek nem csak a termelési célkitűzéseket, a termék-

kibocsátást veszik figyelembe, hanem a mezőgazdaság egyéb funkcióit is, 

a vidéki környezet, a táj megőrzését, javítását valamint a vidéki közössé-

gek erősítését, munkalehetőségek biztosítását is; 
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 egyszerűbb, közérthetőbb agrárpolitika kialakítása, amely világosan 

elhatárolja a közösen meghozandó döntéseket a nemzeti szintűektől, és 

amely a közösségi források felhasználását úgy irányítja, hogy ne csak a 

gazdálkodók szűk köre, hanem a széles értelemben vett társadalom le-

gyen azoknak haszonélvezője. 

Összességében egy olyan multifunkcionális mezőgazdasági modell kiala-

kítását célozza meg a reform, amely révén Európában a különböző adottságú ré-

giók eltérő lehetőségeit, problémáit és igényeit figyelembe vevő sokszínű rend-

szer alakul ki, és amely képes pozitív választ adni a felmerülő kérdésekre. 

3.3.2.4. A vidékfejlesztés támogatási formáiról és módszereiről szóló EU 

tanácsi rendelet (1999) 

A negyedik lényeges dokumentum, amelyet az EU az AGENDA 2000 

költségvetési reform-programcsomag részeként fogadott el az agrárpolitika 2000-

2006 közötti időszakára, a 1257/1999. számú EU tanácsi rendelet, amely a vi-

dékfejlesztés támogatási formáiról és módszereiről intézkedik. A rendelet – 

amely a korábbi 2078/92 EU rendeletet teljes egészében magába emelte – lé-

nyege, hogy az eddigiekben elszórtan és többnyire egymás ellenében is „dolgozó” 

agrár-környezeti és vidékfejlesztési – a közös agrár- és vidékpolitika máso-

dik (ökoszociális) pilléréhez kapcsolódó – intézkedéseket egységes rendszer-

be foglalta, és meghatározta alkalmazásuk keretszabályait is. Az Unió ezzel defi-

niálta a vidékfejlesztés eszközeit, intézkedéseit, amelyek a következőkben fog-

lalhatók össze: 

 agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások; 

 kedvezőtlen adottságú területek (LFA
9
) normatív támogatása; 

 mezőgazdasági beruházások támogatása; 

 mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támoga-

tása; 

 erdőtelepítési támogatások; 

 a rurális térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése, 

úgymint pl.: falumegújítás, jövedelem diverzifikáció elősegítése, me-

zőgazdasági vízgazdálkodás támogatása, vidéki (agrár)infrastruktúrák 

fejlesztése, falusi turizmus és kézműves tevékenységek támogatása, 

                                              
9
 LFA: Less Favourable Areas 
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birtokrendezés támogatása, minőségi termékek marketingje, életkö-

rülmények javítása stb.; 

 idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása; 

 fiatal gazdálkodók támogatása; 

 gazdálkodók oktatása, képzése. 

A felsorolt intézkedések „menülistájáról” a tagországok maguk választ-

hatnak, közülük azonban az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támoga-

tások alkalmazása kötelező elem. A kiválasztott intézkedéseket programokba kell 

csoportosítani, így legelőször egy országos keretprogramot (Országos Vidékfejleszté-

si Tervet) kell alkotni. Ebben meg kell jelölni minden olyan intézkedést, amely a vi-

dékfejlesztést szolgálja. Ezt követően a OVT kereteit (menülistáját) felhasználva az 

adott régiók igényeit, problémáit és kitörési lehetőségeit figyelembe véve térségi 

programokat kell kidolgozni. Ezek a területspecifikus programok végül konkrét meg-

valósítható projektekre bontódnak le, és így lehetséges lesz finanszírozásuk hazai és 

EU forrásokból.  

3.3.3. Magyarország számára felkínált lehetőségei  

 

A bemutatott dokumentumok és az azok által jelzett európai fejlődési 

irány hazánk és régiónk fejlesztése szempontjából azért igen jelentős, mert 

megalapozott érvekkel szolgálnak azoknak, akik radikálisan más mezőgazdasági 

és vidékfejlesztési politikát szeretnének. A helyzet főbb jellemzői ezekben az 

országokban ugyanis a következők (Szakál, 1996). 

a) A vidék a szocializmus időszakában az elhibázott mezőgazdasági és 

szociálpolitika következtében sokkal nehezebb helyzetbe került, mint a 

nyugat-európai országokban. A helyi közösségek leépültek, a falvak el-

öregedtek, a vidéki lakosság csökkent. A nagyüzemi, intenzív, iparszerű 

mezőgazdaság sokszor megfordíthatatlan károkat okozott a környezet-

ben és az élővilágban. 

b) A mezőgazdaság feladatának még mindig csak az élelmiszertermelést és 

néhány ipari nyersanyag termelését tekintik. Még eléggé általános a 

termelés mennyiségi növelésére való törekvés, és nem sikerült radikális 

áttörést elérni a minőségi termelés területén.  

c) A mezőgazdasági politikában gyakorlatilag semmilyen figyelmet sem 

fordítanak az alternatív földhasználati módokra és a nem élelmiszer célú 
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mezőgazdasági termékfelhasználásra. Az alternatív mezőgazdasági 

technológiák, mint a kis ráfordítással működő mezőgazdasági rendsze-

rek (LISA), bio- vagy organikus mezőgazdaság stb. nem élveznek ko-

molyabb elismerést vagy támogatást. Inkább csak egyes csoportok hob-

bijának tekintik ezeket. A fenntartható mezőgazdaság csak tudományos 

értekezések témája, és általános szlogen egyes személyek számára, de 

nem valóságos gyakorlati törekvés. (Megdöbbentő pl., hogy még a me-

zőgazdaság jövőjével foglalkozó MTA-kiadvány is a műtrágyázás álla-

mi támogatásáért száll síkra.) A földet úgy tekintik, mint amely csupán 

egy az eszközök közül, és amely csupán a mezőgazdaság inputja. A föld 

és a természeti erőforrások multifunkcionális jellegét nem ismerik el. 

d) A vidéki térségekben a munkanélküliség sokkal nagyobb arányú, mint a 

városi körzetekben. A vidéken élők voltak azok, akiket legelőször bo-

csátottak el városi munkahelyeikről, a továbbra is megmaradt, de gazda-

sági válságban lévő nagyüzemek pedig nem tudják felszívni a munka-

nélkülieket. 

e) Nagy nyomás nehezedik a kormányokra az állami támogatások növelé-

séért, hogy az előzőleg megvolt nagy termelő kapacitásokat helyreállít-

sák hagyományos mezőgazdasági termékek termelésére. Figyelembe 

véve azonban a csaknem kilátástalan belső és külső piaci helyzetet, új 

beruházások beindítása rendkívül kockázatos, és újabb mezőgazdasági 

válsághelyzet elindítója lehet. Ráadásul az így kialakított termelési 

szerkezet nem biztos, hogy megfelel az Európai Unióba történő bekap-

csolódás feltételeinek. Nem szabad tehát az előző szerkezetet a hosszú 

távú kilátások vizsgálata nélkül újratermelni.  

Érdemes komolyan venni Európa dokumentumait, mert azokból jól látha-

tók bizonyos, ma már egyértelmű tendenciák. Lehet e folyamatokat nem szeretni, 

egy dolgot azonban nem lehet: a vázolt folyamatokról tudomást nem venni. Euró-

pában csak úgy lehetünk sikeresek, ha 

 megismerjük és értjük az európai folyamatokat; 

 ha azok ismeretében de nemzeti érdekeink mentén dolgozzuk ki prog-

ramunkat és megvalósításának stratégiai és taktikai lépéseit, és végül 

de egyáltalán nem utolsó sorban, 

 ezek képviseletére és nem utasításokért küldjük politikusainkat Brüsz-

szelbe. (Ángyán, 1996) 
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Ha a magyar vidék és agrárium érdekeit szem előtt tartó agrárfej-

lesztést akarunk megvalósítani, akkor a többfunkciós gazdálkodási modell-

nek megfelelő megoldásokat kell alkalmaznunk. Ez különösen igaz egy olyan 

országban, mint Magyarország, amelynek agroökológiai adottságai kiválóak, 

gazdálkodási, agrikulturális hagyományai gazdagok, ugyanakkor energia-

hordozókban szegény, vidéki körzetei pedig jelentős munkanélküliséggel 

küzdenek. Ilyen keretek között szerencsétlen lenne olyan fejlesztési stratégia kö-

vetése, amely jelentős állami támogatással embert, élő munkát helyettesítő műtrá-

gya, növényvédőszer, gép és üzemanyag formájában megjelenő drága energiát 

importál, majd azt egy „csúcsra járó”, a potenciál felső határát közelítő szinten, 

a fizetőképes élelmiszerpiacok bizalmát tartósan romboló génmanipulált szerve-

zetekkel (GMO-kkal) termelő, a környezetet degradáló, az élővilágot végveszély-

be sodró rendszerben, rossz hatásfokkal nagy tömegű, rossz minőségű termékké 

alakítja, amely csak igen nagy nehézségek árán és jelentős exporttámogatással, 

vagyis újabb állami költséggel adható el külföldön, vagy inkább „tuszkolható ki” 

az országból. Ez azonos lenne a külföldi beszállítók, majd a külföldi fogyasztók ma-

gyar forrásokból történő támogatásával, a külföldi munkanélküliség importálásával 

valamint a magyar vidék és munkaerő egyidejű leértékelésével, a természeti és társa-

dalmi tökénk felélésével.  

Ezt egy felelős nemzeti agrár-, környezet-, és vidékstratégiai program 

nyilván nem akarhatja. És őszintén szólva az európai folyamatok egy ilyen típusú 

fejlesztésre egyre kevésbé biztosítanak lehetőséget és forrásokat. Látnunk kell 

ugyanis, hogy az EU Közös Agrárpolitikájának (CAP
10

) 1992-es reformja óta 

zajlik annak agrár- és vidékpolitikává alakítása, vagyis épül a közös agrár- és 

vidékpolitika második, a termeléspolitikai pillért kiegészítő – környezeti, tár-

sadalmi, regionális, szociális és foglalkoztatási elemekre épülő – vidékpoliti-

kai (ökoszociális) pillére. E feladatok megoldása tehát – ellentétben sok magyar 

„agrárstratéga” elképzelésével – nem másra (pl. a szociálpolitikára, foglalkozta-

táspolitikára, környezetpolitikára, stb.), hanem a mezőgazdaságra és az agrárpoli-

tikára tartozik. Ezek a mezőgazdaságnak olyan – termeléssel egyenrangú – szol-

gáltatásai, amelyek helyben keletkező, „nem importálható közjavak”, a társa-

dalom számára nélkülözhetetlenek, így e teljesítményeiért a parasztságot fizet-

ség illeti meg.  

                                              
10

 CAP:  Common Agricultural Policy (Közös Agrárpolitika) 
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A Közös Agrár- és Vidékpolitika (CARPE
11

) „két lábra állításának” zaj-

ló folyamata a támogatások oldaláról úgy jelenik meg, hogy csökkennek a termelés-

hez (kvótákhoz, mennyiségekhez), az első pillérhez kötődő támogatások, és az így 

felszabaduló források fokozatosan átkerülnek a második – agrár-környezeti és 

vidékfejlesztési – pillérhez kapcsolódó kifizetésekre (15. ábra).  

A termeléshez, mennyiségekhez, kvótákhoz kötődő támogatások leépítéséről 

az EU megegyezett a szabadkereskedelmi tárgyalások Uruguay fordulóján az 

Egyesült Államokkal, és ennek költségvetési vonzatait az Agenda 2000, az EU 2000-

2006. közötti időszakra szóló költségvetése már tükrözi. Ezt azonban Európa a vidék 

elnéptelenedése és a környezetromboló, méretökonómiai szempontok szerint felépülő, 

az embert kiszorító, iparos agrár-fejlődés veszélye nélkül csak akkor fogadhatja el, ha 

egyidejűleg a második, vidékfejlesztési pillér mentén adja vissza az agráriumnak, 

a vidéki népességnek ezeket a forrásokat. Európa ezért komoly erőfeszítéseket tesz 

annak érdekében, hogy a WTO keretében zajló szabadkereskedelmi tárgyalások tema-

tikájában kellő súllyal megjelenítse az ökoszociális elemeket. 

15. ábra: Az EU Közös Agrárpolitikájának átalakítási folyamata 

(Forrás: Buckwell Report, 1998) 
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 CARPE: Common Agricultural and Rural Policy for Europe (Európai Közös Agrár- és Vi-

dékfejlesztési Politika) 
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Magyarország szempontjából ez a helyzet kettős stratégia kialakítá-

sát kívánja meg, „egyszerre két pályán kell játszanunk”. 

 Egyrészt a láthatóan szűkülő első pillér mentén is törekednünk kell a 

megfelelő kvóták és az ezekhez kötődő normatív támogatások, kom-

penzációs kifizetések (pl. a gabonánál ma még 63 Euro/tonna) meg-

szerzésére.  

 Másrészt a CARPE épülő és növekvő költségvetésű második pillére 

mentén 2006-ra jelenlegi értéken számolva évi mintegy 250 milliárd Ft 

forráskeretet tudunk az országba behozni, ha e pillér agrár-környezeti 

és vidékfejlesztési elemeire programok készülnek, indulnak, és ezekre 

a nemzeti költségvetésben forrásokat különítünk el. Minden egyes el-

különített és e programokban felhasznált forinthoz négy forint norma-

tív közösségi támogatási forrás szerezhető. (Lásd később a 3.7. fejeze-

tet!) 

Mindez úgy valósulhat meg, hogy nem termeléspolitikai, ágazati prog-

ramokat („gabonaprogramot”, „húsprogramot”, „tejprogramot” stb.), hanem 

olyan gazdálkodási rendszereket (ökológiai gazdálkodás, integrált gazdálkodás, 

extenzív gyepre alapozott állattartás, vizes élőhelyek – árterek, belvizes területek, 

volt rizstelepek, tógazdaságok stb. – extenzív mezőgazdasági hasznosítása, Érzé-

keny Természeti Területek mezőgazdálkodása, stb.) támogatunk, amelyek: 

 termelési oldalról jó minőségű, szermaradvány mentes, egészséges, 

biztonságos élelmiszereket és egyéb nyersanyagokat állítanak elő,  

 a második pillérhez tartozó környezeti valamint társadalmi, szociális, 

regionális, foglalkoztatási teljesítményeik, összhatékonyságuk pedig 

jobb, mint a mennyiségi termelési orientációjú rendszereké. 

Magyarországon ennek – a környezet- és tájgazdálkodás rendszerei beveze-

tésének – kereteit a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) bázisán 

és tapasztalatai alapján létrejött Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) teremti meg. 

Mielőtt azonban e programot ismertetnénk (3.7. fejezet), lássuk előbb e rendszerek 

földhasználati alapját, a magyar zonációs programot, majd rendező elveiket, alapele-

meiket és fő összetevőiket a szántóföldi növénytermesztésben. 
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3.4. FÖLDHASZNÁLATI ALAPJA: A MAGYAR ZONÁCIÓS PROGRAM  

 

A környezet- és tájgazdálkodás legfontosabb kiindulópontja, alap-

eleme – amint arra a korábbiakban utaltunk – a környezethez, az ökológiai fel-

tételekhez a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodó földhasználati szer-

kezet, egy olyan földhasználati, gazdálkodási rendszer kialakítása, amely a 

környezetből, annak adottságaiból fakad, intenzitása és formája a termőhely kör-

nyezeti érzékenységének, sérülékenységének, toleranciájának illetve termőképes-

ségének (fertilitásának), termelési potenciáljának egyaránt megfelel. Csak ezt kö-

vetően érdemes a gazdálkodás biológiai, technológiai és közgazdasági elemeivel 

foglalkozni, azok fenntartható gazdálkodási rendszerekké csak ezen az alapon 

szervezhetők.  

Nézzük először e probléma, az alkalmazkodó földhasználati szerkezet kiala-

kítása vizsgálatának történeti, tudományos előzményeit, majd a magyar agrár- és vi-

dékstratégia európai folyamatokhoz illeszkedő, nagy léptékű földhasználati szerke-

zetátalakítását megalapozó zónaelemzések elveit, alapmodelljét, vizsgálati koncepci-

óját, adatbázisait, módszereit, valamint legfontosabb eredményeit és azok felhaszná-

lásának néhány területetét. 

3.4.1. A probléma vizsgálatának és megismerésének folyamata  

 

A gazdasági élet minden mozzanatának van területi, földhasználati as-

pektusa, ezért a gazdálkodás összefüggései egyszersmind térbeli kapcsolatokat is 

jelentenek (Kukovics et al., 1973). Ez a megállapítás különösen igaz a mezőgaz-

daságra, mely a térrel, annak jellemzőivel igen szoros kapcsolatban áll. 

Ez a felismerés nem új keletű. Az a tény, hogy hatékony és tartamos gaz-

dálkodás csak a termőhelyi adottságok messzemenő figyelembevételével valósít-

ható meg, már korán megfogalmazást nyert a szakközleményekben (Beke, 1933; Fo-

dor, 1929; Teleki et al., 1936; Kreybig, 1946; 1953; 1956; Várallyay, 1951; Géczi, 

1964). Kreybig (1946) ezt a következőkben foglalja össze: „A mezőgazdasági tájak 

megállapítására és lehető pontos térképezésére azért van szükség, mert a mezőgaz-

dasági termelésben alkalmazott termelési rendszerekben, a különböző üzemi rendsze-

rek valóban okszerű tervezésében, a termesztési módokban, tehát az alkalmazandó 

művelési, trágyázási és talajhasználati eljárásokban és még sok más vonatkozásban a 

tájanként érvényesülő természeti adottságok és egyéb fontos termelési tényezők döntő 

szerepet játszanak. Addig tehát, amíg a mezőgazdasági tájaknak a termelésben érvé-
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nyesülő adottságai nincsenek pontosan megállapítva és egymástól szabatos vizsgálati 

és felvételi adatok alapján elhatárolva, és ameddig nem ismerjük behatóan a növé-

nyeknek ezekkel szemben fennálló igényeit, addig egy valóban tájszerű termelésszer-

vezés és -irányítás nem valósítható meg.” 

Ezen elképzelések vezettek a földhasználat, a gazdálkodás racionális te-

rületi elhelyezésének addig nem tapasztalt széles körű kutatásához. E helyütt csak 

néhány jelentős munkára szeretnénk a figyelmet felhívni, amelyek igen értékes ered-

ményeket szolgáltattak a problémakör megoldásához (Görög, 1954; Erdei et al., 

1959; Sebestyén, 1960; Bernát et al., 1961; Bulla, 1962; Bernát et al., 1977; Kukovics 

et al., 1973; Szániel, 1966, 1973; Nagy, 1981; Győri, 1984; Madas 1985; Szabó, 

1986).  

E fejlődési folyamat a tájak, a termőhelyek és azok elemei – mindenek 

előtt a termőföld – adottságai értékelési rendszerének kidolgozását és állandó fej-

lesztését igényelte. E rendszer minősítési szempontjai az idők folyamán fokozato-

san bővültek, a fogalom kiszélesedett. E fejlődés alapkarakterét a talajminősítés  

földértékelés  termőhely-értékelés  tájértékelés – mind összetettebb tagokból 

álló – fogalmi sora adja (Stefanovits, 1999). A folyamat Magyarországon a XIX. 

század 2. felében – termelési és gazdasági szempontokat érvényesítő – aranykorona-

értéktől indul, és a talaj- valamint termőhelyi értékszámokon keresztül itthon és kül-

földön egyaránt olyan komplex környezetértékelési rendszerek felé halad, ame-

lyek a természettudományos és a gazdasági szempontok mellett az értékelésben 

és az erre alapuló földhasználati módokban a környezeti, ökológiai és a társadalmi 

szempontokat egyaránt igyekeznek érvényesíteni (Füleky, 1999; Michéli, 1999; 

Ripka, 1999; Stefanovits, 1999; Szűcs, 1999; Szabóné, 1999; Tar, 1999; Ángyán et 

al., 1999; Csete, 2003). 

Az első ilyen – és máig is élő – hazai rendszer aranykorona-értékben 

fejezi ki a földek közötti minőségi különbséget (Szűcs, 1996; Stefanovits et al., 

1999). Ez az 1875. évi VII. törvény alapján bevezetett „Első magyar hozadéki 

kataszter” által létrehozott értékszám lett az alapja a földek közötti különbségté-

telnek, és a föld minőségi mutatói együttes kifejezésének. Megállapításának alap-

ja az volt, hogy a különböző művelési ágakhoz tartozó és eltérő minőségű földek 

tiszta jövedelmét (hozadékát) igyekeztek meghatározni 3 tényezőnek (a földmi-

nőségnek, a ráfordításnak és az ezekkel elért terméseredményeknek) a figyelembe 

vételével. 

Az 1913 óta kisebb változtatásokkal mind a mai napig érvényben lévő érté-

kelési mód hiányosságainak kiküszöbölésére Stefanovits, Máté és Fórizsné (1971, 
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1972) munkássága alapján került kidolgozásra az a 100 pontos földértékelési rend-

szer, amely a termőföld értékének természeti viszonyok által megszabott részét veszi 

alapul a talajok közt fennálló minőségi különbségek kifejezésére. A talajértékszám 

– mely a viszonylagos termékenységen alapuló, 1-100-ig terjedő pontértékkel közelíti 

meg a földérték talajból eredő részét – valamint az ezt módosító éghajlati, domborzati 

és vízviszonyok együttes értékelésével létrejövő termőhelyi értékszám a termőhelyi 

adottságok egymáshoz viszonyított eltéréseinek megítélését szolgálja, a területnek a 

természeti viszonyok által meghatározott termékenységét fejezi ki. E rendszer gazda-

sági dimenziójú kiterjesztését szolgálja az Alvincz, Balogh, Spitálszky és Szűcs 

(1996) által kidolgozott kiegészítő közgazdasági értékelő rendszer. A földértékelés 

hasonló elvekre épülő, tartós érvényességű rendszerének jó példája az 1934 óta ér-

vényben lévő német „Bodenschätzung” rendszere, és az ebben kidolgozott 

„Bodenzahl” is (Harrach, 1998). 

E fejlődés alapját talajaink részletes térképezése, leírása, fejlődési folyama-

taik feltárása valamint a talaj, mint környezeti elem védelmével kapcsolatos széleskörű 

kutatás, a talajhasználat, a talajvédelem és a környezetvédelem kapcsolatrendsze-

rének feltárása adta. (Stefanovits, 1963; 1973; 1981; 1993; Máté, 1960; 1974; 

Stefanovits, szerk., 1977; Kerényi, 1995)  

Ebben meghatározó állomást, döntő lépést jelentett az a nagyszabású 

munka, amelyet Kreybig 1931-ben indított, és amelynek eredményeképpen 1950-

re befejeződött az ország M=1:25 000 léptékű átnézetes talajtérképezése. Ez a 

térképezés az I. világháború alatt Treitz szerkesztésében megjelent talajtérképhez 

képest agronómiai szempontból mind léptékében, mind tartalmában előrelépést 

jelentett, hiszen míg Treitz klimatológiai és növényföldrajzi adatokból kiindulva 

genetikai talajtérképet szerkesztett, vagyis a talaj kialakulására koncentrált, 

addig Kreybig azokat a talajsajátosságokat térképezte, amelyek a jelenben a 

növények terméseredményeire hatnak. Stefanovits és Szűcs voltak azok, akik 

egyesítették Treitz és Kreybig térképezésének előnyeit, és olyan genetikai 

talajtípustérképet szerkesztettek, amelyen a növénytermesztésre közvetlenül kiha-

tó fizikai, kémiai és biológiai tényezők is megtalálhatók (Kreybig, 1946; 1955; 

Stefanovits, 1952/1; 1952/2; Fekete, 1958). 

Ugyancsak e folyamat fontos állomását jelentette a termőhelyi adottsá-

gokat meghatározó talajtani tényezők Magyarországi feltérképezése 

(Várallyay et al., 1979; 1980), majd pedig az ország (M=1:100 000 méretarányú) 

agrotopográfiai térképszelvényeinek elkészítése, amelyek hazánk talajfoltjait va-

lamint azok fontosabb jellemzőit tartalmazzák, és amelyek a bemutatásra kerülő 
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földhasználati zónaelemzések során is felhasználásra kerültek, annak fontos pillé-

rét adták (Várallyay, 1985). 

A termőhelyi adottságok művelési ágak szerinti minősítését (pl. 

Várallyay, 1949; 1950; 1951; Fekete, 1958) évszázados tapasztalati tények alap-

ján id. Várallyay György a következőkben foglalja össze: „Szántóknak alkalma-

sak azok a termőhelyek, amelyek sík fekvésűek, vagy gyengén lejtősek, talajvizük 

nem áll magasabban 80 cm-nél, termőrétegük ellenben vastagabb 40 cm-nél, s 

amelyek deflációs károkat nem szenvednek (tehát nem futóhomokok, s nem laza 

lápok). A 15 %-nál meredekebb lejtőket, a futóhomokot, a 40 cm-nél vékonyabb 

termőrétegű helyeket lehetőleg ki kell vonni a szántóföldi hasznosításból. […] 

Kaszálóknak azok a talajok felelnek meg, amelyekben a talajvíz 1 m-nél maga-

sabb. Legelőknek pedig azok, amelyekben a talajvíz már 1-1,5 m-nél mélyebben 

van. Száraz termőhelyek, különösen száraz domboldalak legelőknek sem valók, 

bár sok vékony rétegű kavics- és sziktalaj más célra nem hasznosítható. […] Er-

dőknek ajánljuk azokat a talajokat, amelyek szántónak, rétnek, legelőnek nem 

megfelelők, ellenben, mint erdők tűrhetően hasznosulnak. Ilyenek a 15 %-nál me-

redekebb lejtők, hegy- és dombgerincek, a futóhomokok, a 40 cm-nél sekélyebb 

rétegű kavicsos és homokos altalajú területek. Erdőként hasznosulhatnak a 40 

cm-nél magasabb vízállású lápok is. Szikes területek nem valók erdősítésre. […] 

Gyümölcsösöknek legjobban azok a mély rétegű talajok felelnek meg, amelyek 

talajvize 2-3 m között van, s amelyeknek szelvényében erősen kifejlődött akkumu-

lációs szintek nincsenek. […] Kertészeti célokra a könnyű művelésű vályogok, 

vályogos homokok a legmegfelelőbbek, különösen ha azok humusz-, szerkezetál-

lapota jó, és öntözésük lehetséges. […] Szőlőknek azon déli fekvésű domboldala-

kat javasoljuk, amelyeken a szántóföldi művelés nehezen végezhető (meredek lej-

tő, erősen köves talaj). A futóhomokok is megfelelnek szőlőknek, ellenben a lápta-

lajok nem. 1,5 m-nél magasabb vízállás nem kívánatos.” Bevalljuk, azért idéztük 

hoszabban idősebb Várallyay Györgyöt, mert az általa leírt – évszázados tapasz-

talatokat összegző – földhasználati elvekből az agrár-környezetgazdálkodási 

értékskála, majd a művelési ágak váltására vonatkozó javaslatok megfogalmazása 

során magunk is sokat merítettünk. 

A termőhely-értékelés művelési ágak és kultúrák irányába történő 

továbbfejlesztését szolgálták azok a – részben többváltozós matematikai statisz-

tikai módszereket alkalmazó – minősítési rendszerek, amelyek a termőföldet – a 

plurális környezetelvnek megfelelően – a különböző mezőgazdasági kultúrák, 

növényfajok termesztésére való alkalmassága alapján differenciáltan igyekeztek 

minősíteni, és ez alapján a termőhelyeket növényfajonként, illetve a növényfajo-
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kat termőhelyenként rangsorolni (Ángyán, szerk., 1987; Ángyán-Menyhért, 

szerk., 1988, Ángyán, 1991; Máté, 1999) A termőhely-értékelés hasonló elveken 

alapuló másik hazai vonulata az erdészethez kapcsolódik. Babos (1966), Járó 

(1975), Szodfridt (1993) és Márkus, Mészáros (1997) munkáiból kirajzolódik, 

hogy az erdészet számára a talaj, az éghajlat, a mikroklíma, valamint a hidrológiai 

viszonyok ismerete ugyanolyan fontos, mint az egyes fajok és növényállományok 

igényének megismerése. 

A tájértékelés az előzőekben ismertetett föld- és termőhely-értékelési rendsze-

reknél még összetettebb, mert a természeti tényezők mérlegelése mellett egyéb fontos 

szempontok is szerepet kapnak (Ghimessy, 1984; Csete, 2003). A tájak természeti vi-

szonyainak feldolgozása a Marosi és Somogyi (1990) szerkesztésében megjelent mun-

kában magas színvonalon rendelkezésünkre áll. Ebben a kistájkataszterben a talajra vo-

natkozó adatokat Rajkai foglalta össze és írta le a Várallyay (1985) által megfogalma-

zott és közreadott agrotopográfiai térképek alapján. 

E földhasználati, területi elemzési valamint földértékelési, környezetmi-

nősítési munkák, illetve a gyakorlat részéről megfogalmazódó igények készítették 

elő azt a széles körű elemző munkát, mely Magyarország agroökológiai potenci-

áljának felmérését, az objektív területi fejlesztés megalapozását szolgálta (Láng, 

1980, 1981; Láng et al., 1983). Ez a kutatás az átfogó, interdiszciplináris kuta-

tási programoknak egy olyan sorozatát indította el, melyet a következő főbb 

állomások jellemeznek: 

 „Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérése” (1978-

1981); 

 „A biomassza termelésének és komplex hasznosításának lehetőségei” 

(1981-1984);  

 „Az alkalmazkodó mezőgazdaság rendszere” (1985-1990); 

 „Magyarország környezeti jövőképe” (1992-1994); 

 „AGRO-21 (Az agrárgazdaság jövőképe)” (1992-1995); 

 „Az agrárgazdaság fenntartható fejlesztésének tudományos alapjai” 

(1994-1995);  

E – többségében Láng István akadémikus által vezetett – programok 

(Láng et al., 1983; Láng, 1985; Láng-Csete, 1992; Greenland-Szabolcs, 1993; 

Láng et al., 1994; Várallyay, 1991; 1992; 1994; Láng et al., 1995; Stefanovits, 

1999; Fodor, 2001) jelentős előrehaladást hoztak a magyar agrárszférára és a 

természeti erőforrásokra vonatkozó azon adatok rendszerezésében, feldolgo-
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zásában és elemzésében, amelyek meghatározzák az ország agroökológiai po-

tenciálját, területének mezőgazdasági alkalmasságát, és olyan kérdésekre formál-

ták a válaszokat, mint: 

 Az ország mely részei a legalkalmasabbak a különféle növények ter-

mesztésére? 

 Meddig érdemes a ráfordítási szinteket a nemzetgazdaság és az agrár-

politika által meghatározott mozgástérben a különböző ágazatokban 

növelni? 

 A megtermelt biomasszát hogyan lehet a legmegfelelőbben hasznosítani? 

 Hogyan kell és hogyan tud a magyar mezőgazdaság alkalmazkodni a ter-

mészeti feltételekhez és az adott közgazdasági, piaci körülményekhez? 

 Milyenek a különböző alternatív gazdálkodási módoknak a környezet-

re, a bioszférára és az élet minőségére gyakorolt hatásai? 

Az 1990-es évek politikai és gazdasági változásai valamint euroatlanti tö-

rekvéseink növekvő igényt támasztottak az ilyen típusú vizsgálatok iránt. Ennek 

jegyében 1996-ban indult Glatz Ferenc, az MTA elnöke kezdeményezésére és 

irányításával a „Magyarország az ezredfordulón” című stratégiai kutatási ke-

retprogram. Ennek programjai közül témám szempontjából a következőket kell 

kiemelni: 

 „Az agrártermelés tudományos alapozása” (programvezető: Kovács 

Ferenc); 

 „AGRO-QUALITAS 21 (A minőség dimenziói az agrárgazdaságban)” 

(programvezető: Láng István) 

 „Zöld Belépő (EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata)” 

(programvezető: Kerekes Sándor), „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és 

természetvédelem” tématerület (vezető: Ángyán József) (Ángyán, 

szerk., 1997) 

Ugyancsak e harmonizációs és csatlakozási folyamat gyakorlati előkészítését 

szolgálta az FVM Agrár-környezetgazdálkodási EU-harmonizációs Munkabizottsá-

gának 1996-os létrehozása, melyben a kérdéskörben érintett társminisztériumok 

(KvVM, KHVM) is képviseltették magukat. A bizottság célul tűzte maga elé, hogy 

az EU-csatlakozási tárgyalások megalapozása érdekében az eddigi fejlődési folya-

mat szerves folytatásaként kidolgozza „Magyarország földhasználati zónarend-

szerét” (programvezető: Ángyán József). Ezt a programot az FVM-en, a KvVM-en 

és a KHVM-en kívül az említett programok keretében az MTA is támogatta. Ennek 

során megtörtént a területek mezőgazdasági alkalmasságának valamint környezeti 
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érzékenységének alapfelmérése és nagyléptékű földhasználati zónarendszerének ki-

alakítása.  

A leírt szerves fejlődési folyamatban fokozatosan jutott el a gondol-

kodás arra a felismerésre, hogy a különböző földhasználatok más-más környe-

zetértékelési módszert követelnek, és az adottságok minősítésénél, értékelésénél a 

környezeti, a gazdasági és a társadalmi szempontok legalább olyan fontos szere-

pet kell, hogy játszanak, mint az analitikus természettudományok által leírható 

fizikai, kémiai, vagy éppen biológiai jellemzők. A környezet többszempontú 

értékelése lehet az alapja alkalmazkodó, fenntartható földhasználati rend-

szerek kialakításának.  

A továbbiakban e szerves fejlődési folyamat részeként lezajlott és az or-

szág integrált földhasználati zónarendszerének kialakítását célzó vizsgálat elvi 

megközelítésére, rendszerére és legfontosabb megállapításaira támaszkodva ele-

mezzük a többfunkciós mezőgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás föld-

használati alapjait.  

3.4.2. Helyzetértékelés és kiinduló tézisek 

 

A termőföld az emberiség történetében a kezdetektől fogva több volt, 

mint egyszerű termelő eszköz, a rajta megvalósuló mezőgazdaság pedig több 

volt, mint árutermelő ágazat. Vizsgáljuk meg legelőször adottságainkat ebből a 

szempontból! Magyarország összehasonlító területi és népességi adatait a 61. táblá-

zat foglalja össze.  

61. táblázat: Magyarország összehasonlító területi és népességi adatai (1995) 

Megnevezés Magyarország EU-15 OECD Világ 

Összterület (1000 ha) 

ebből  mezőgazdasági terület 

  erdő terület 

9 303 

6 131 

1 777 

313 025 

145 557 

113 710 

3 352 529 

1 294 076 

1 123 097 

13 045 423 

4 839 852 

4 135 399 

Népesség (1000 lakos) 10 229 372 099 1 084 416 5 687 118 

Forrás: OECD Environmental Data, Compendium 1997, Paris, 1997 

A mezőgazdasági célú földhasználat feltételeit illetően abból indulhatunk ki, 

hogy az ország természeti erőforrásai lényegesen jobb feltételeket biztosítanak a 

mezőgazdasági termelés számára, mint az EU-15-ök, az OECD tagállamok vagy a 

világ átlaga. (16. ábra)  

Megállapítható, hogy Magyarország szántóterületi aránya az EU-15-ök 

átlagának közel kétszerese, az OECD tagállamokénak mintegy négyszerese, a vi-
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lágátlagnak pedig közel ötszöröse. Ha a gyepterületeket is hozzávesszük, vagyis a 

mezőgazdasági területek arányát vizsgáljuk az összterületen belül, akkor ez a világát-

lagnak közel duplája. 

16. ábra: A fő földhasználati kategóriák területi aránya (%) (1995) 
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Forrás: OECD Environmental Data, Compendium 1997, Paris, 1997 

Ha a fajlagos területeket vizsgáljuk (62. táblázat), akkor megállapítható, 

hogy míg 1000 lakosra az EU-15-ök átlagában csupán 234 ha szán-

tó+kert+ültetvény jut, addig ez az érték a világ átlagát tekintve 255 ha, az OECD 

tagállamaiban 412 ha, Magyarországon viszont 492 ha. Ez arra hívja fel a figyel-

met, hogy a saját népesség ellátásán túl Magyarország jelentős mezőgazdasági 

exportárualap előállítására is képes. 

62. táblázat: 1000 lakosra jutó terület (ha) (1995) 

Földhasználati kategóriák Magyarország EU-15 OECD Világ 

Szántó, kert és ültetvény 492 234 412 255 

Gyep 112 157 782 597 

Mezőgazdasági terület  604 391 1 194 852 

Erdő 172 305 1 034 728 

Egyéb terület
12

 134 145 864 714 

Összesen  910 841 3 092 2 294 

Forrás: OECD Environmental Data, Compendium 1997, Paris, 1997 

                                              
12

 Nádas + halastó + egyéb vízfelület + művelés alól kivett terület 
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Ezek az adatok az ország termelési potenciálját jelzik, melyeket feltét-

lenül hasznosítanunk kell, ám – ahogyan azt már megfogalmaztuk – a mező-

gazdálkodás egyáltalán nem csak termelési feladatokat kell, hogy ellásson. A 

mező- és erdőgazdaság Magyarországon az összterület 85,5 %-ával (a termő-

területtel) közvetlenül érintkezve a kultúrtáj, a termőföld fő használója, a vidék 

megőrzésének és fejlesztésének alapeszköze. Ebből is következik, hogy a környe-

zet- és természetvédelem alapvetően rá van utalva a mezőgazdasággal való 

együttműködésre. Másrészt a mezőgazdálkodás teljesítménye, eredménye döntő-

en a környezet, a természeti erőforrások és rendszerek állapotától, minőségétől 

függ. A környezet- és természetvédelem, a mezőgazdaság és a vidék egymásrau-

taltsága elkerülhetetlenné teszi e három terület földhasználati összehangolását.  

E feladatok egyidejű megoldására valamint a nemzeti vagyonunk 20 

%-át kitevő termőföld megóvására, átörökítésére az iparszerű mezőgazdál-

kodás, a mezőgazdaság feladatai közül egyedül a tömegtermelést magára vállaló 

és kizárólag a tőkemegtérülést, az egydimenziós, rövid távú gazdasági hatékony-

ságot szem előtt tartó gazdálkodási rendszer és az ehhez kapcsolódó egyoldalú 

földhasználat úgy tűnik nem alkalmas. Ha a föld, mint különleges, stratégiai 

termelőeszköz, és mint társadalmi és biológiai élettér fontos számunkra, akkor az 

iparszerű mezőgazdálkodás földhasználati rendszerétől eltérő megoldásokat 

kell keresnünk. 

3.4.3. A fenntartható földhasználat alapelve: az alkalmazkodás 

 

A hosszú távon működőképes, fenntartható mezőgazdálkodás megvalósí-

tásának és a termőföld megóvásának tehát legelső, alapvető feltétele, alapelve a 

környezeti alkalmazkodás, vagyis az, hogy a földet mindenütt arra és olyan 

intenzitással használjuk, amire az a legalkalmasabb, illetve amit képes káro-

sodása nélkül elviselni.  

Selye János orvos-biológus „Stressz distressz nélkül” című munkájában 

az emberi társadalomra vonatkoztatva írja, hogy „a többségnek a stressz hiánya 

és a túl sok stressz egyaránt kellemetlen, distresszt okoz. Ezért mindenkinek … 

gondos önvizsgálatot kell végeznie, hogy megtalálja azt a stressz-szintet, amely-

nél a legjobban érzi magát. Akiknek ez a vizsgálat nem sikerül, azok vagy a tét-

lenség unalmától vagy pedig a folytonos túlzott igénybevételtől szenvednek.”  

Selye megállapításai úgy tűnik az emberen túl kiterjeszthetők az egész 

élő környezetre, természetre, annak rendszereire is. Minden környezet magában 
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hordja ugyanis azt a használati intenzitási fokot, amely a selyei terminológia sze-

rint nem okoz distresszt számára, amelyen „a legjobban érzi magát”, vagyis az 

alulhasználat és a túlhasználat okozta distressz elkerülhető. 

A helyi alkalmazkodás, a helyi erőforrásokra való támaszkodás nem csak 

ökológiai vagy társadalmi szempontból, hanem egyúttal gazdaságilag is racionális 

törekvés akkor, ha a gazdaságpolitika az ökológiai szempontokat és a helyi természe-

ti, társadalmi és kulturális erőforrásokat képes értékükön kezelni. A mezőgazdálko-

dás ugyanis három fő elemből áll. Ezek: 

 a környezeti feltételek, adottságok, erőforrások; 

 a termeléshez használt biológiai objektumok (növény/állatfajok és -

fajták), ezekkel kapcsolatos igényei, valamint 

 e két oldal eltéréseit csökkenteni igyekvő agrotechnikai és melioratív 

beavatkozások. 

Az agroökológiai feltételek és az agrotechnikai ráfordítások együtt adják 

a gazdálkodás bemeneteit, amelyek biológiai és természeti folyamatokon keresz-

tül kimenetekké, produktummá, termékké alakulnak. E kimenetek között maguk 

az agroökológiai feltételek, azok állapotváltozása is megjelenik, mint a mező-

gazdálkodás különleges terméke. Ez a következő termelési ciklusban ismét be-

menet lesz. E folyamatot és rendszert a növénytermesztés példáján szemlélteti a 

17. ábra. 

17. ábra: A növénytermesztés kapcsolatrendszere (Ángyán, 1991) 

 

Adott szervesanyag-tömeg előállításához meghatározott mennyiségű 

energiára van szükség, mely részben az agroökológiai feltételek által biztosított 
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természeti erőforrásokból származik, másrészt technológiai (agrotechnikai) ere-

detű. Ha tehát az ökológiai feltételeket, benne mindenek előtt a termőföldet, an-

nak állapotát, mint kimenetet nem vesszük figyelembe, és így azok folyamato-

san romlanak, akkor ugyanazon termésszintek elérése érdekében egyre több agro-

technikai és melioratív energiát kell a rendszerbe bevinni. Ennek két súlyos kö-

vetkezménye lesz: a termelés egyre gazdaságtalanabbá válik, valamint nő a kör-

nyezet terhelése, s így a folyamat önmagát erősíti, „ördögi körré” válik, amely-

ből igen nehéz kilépni (18. ábra).  

18. ábra: Az agroökológiai feltételeket rontó gazdálkodás elvi sémája  

(Ángyán, 1991) 

 

A fosszilis energiahordozók árának várható rohamos növekedése is 

ezen ráfordítások csökkentése irányába hat, és ez a fejlődés, a stratégiaváltás vár-

ható irányát is meghatározza. Nem kétséges ugyanis, hogy a gazdálkodás fejlő-

désének ökológiai és ökonómiai indokok alapján hosszú távon ökológikus 

irányt kell vennie. 

A környezet- és tájgazdálkodás tehát olyan rendszereket keres, ame-

lyekben az igény- és adottságoldal (agroökológiai feltételek) eltérése kicsi, a 

termelésben csak kiegészítő jellegű és a lehető legkisebb a mesterséges, viszont 

nagy a természeti erőforráshányad, és ez utóbbi a termelési ciklusok során sem 

csökken, hanem legalább egyensúlyban marad. 
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3.4.4. Alapmodellje: a földhasználati piramis 

 

Ha a táj- és földhasználat rendszere nem felel meg a terület adottságai-

nak, akkor később ez a hiba agrotechnikával tartamosan és eredményesen nem 

hozható helyre. A védelem és a használat területre jellemző egyensúlya tehát 

az értékőrző, fenntartható gazdálkodásnak kulcskérdése, kiinduló feltétele.  

A természetvédelem és a mezőgazdaság egymásrautaltságának ismere-

tében kétségtelenül el kell vetni az úgynevezett szegregációs modellt, amelynek 

alapelve a természetvédelem korlátozása meghatározott felületekre, és minden 

egyéb területen megengedi a környezetorientált felelősség és korlátozás nélküli 

mezőgazdálkodást. („Itt tiszta természetvédelem, ott tiszta mezőgazdálkodás!”) 

De az a másik szélsőség sem tartható, amely szerint az egész mezőgazdálkodás 

általános extenzifikálására („külterjesítésre”) lenne szükség, így tulajdonkép-

pen az egész terület természetvédelmi oltalom alá kerülne, s az a felület 100 %-án 

biztosítaná a fajok védelmét. Ez a nézet nemcsak a gazdasági szempontok miatt 

tarthatatlan, hanem éppen az antropogén ökoszisztémák megléte miatt a bennük 

életteret találó fajok védelme szempontjából sem egészen igaz.  

Marad egy harmadik stratégia, amelyet először Erz (1978) az úgynevezett 

földhasználati piramissal írt le (19. ábra).  

19. ábra: A földhasználati piramis 
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E stratégiának, a földhasználati piramiskoncepciónak messzemenően 

az a célja, hogy a földhasználatot és a természetvédelmet integrálja, a táj adottsá-

gainak megfelelően határozza meg a használat és a védelem intenzitását, egymás-

hoz viszonyított arányát. Ez az a megközelítés, amely a táj adottságaiból levezet-

ve megteremti a két törekvés összhangját, és lehetőséget kínál a környezeti al-

kalmazkodásra és a biodiverzitás fenntartására.  

A természetvédelem és a mezőgazdálkodás igényeit egyesítve, ennek a 

rendszernek a földhasználati kategóriái a következők: 

 a piramis csúcsán - régiónként eltérő nagyságú - olyan területek találha-

tók, amelyek egyértelműen a természetvédelem területei kell hogy legye-

nek (természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok, bi-

oszféra rezervátumok magterületei, stb.), az egyéb célú földhasználat tel-

jes kizárásával; 

 alatta egyéb védett területek – magterületeket körülvevő pufferzónák – 

helyezkednek el korlátozott, természetvédelmi szempontú mezőgazda-

sági földhasználattal; 

 ez alatt bizonyos földhasználati korlátozásokat igénylő, átmeneti terü-

letek (pl. vízvédelmi területek, pufferzónák stb.), extenzív agrárzónák 

találhatók; 

 a piramis széles bázisát képezi végül egy – a talajadottságoktól függő inten-

zitású ám – környezetkímélő és környezetéhez, a termőhelyhez alkalmaz-

kodó mezőgazdálkodás zónája, melynek kiterjedése felfelé attól függ, hogy 

milyen régióban (nagy mezőgazdasági kapacitású agrártájon vagy nagy 

természetvédelmi és kis mezőgazdasági kapacitású tájon) vagyunk, a terhe-

lés intenzitásának fokát pedig a terület környezetvédelmi kapacitása és vé-

dendő értékeinek környezeti érzékenysége határozza meg. 

A természetvédelem és az egyéb célú földhasználat szempontjait ösz-

szehangoló rendszer kategóriái – Zielonkowsky (1988) nyomán – tehát a kö-

vetkezők lehetnek (63. táblázat). 

Az iparszerű gazdálkodás a földhasználati piramis kategóriahatárait 

drasztikusan fölfelé mozdította el, figyelmét szinte kizárólag a termelési célú haszná-

lati funkciókra összpontosította. Vitathatatlan feladatunk ennek megfelelően, hogy 

ezeket a határokat lefelé mozdítsuk el, csökkentve a belterjes földhasználat (első-

sorban szántóművelés) területét, és minden kategóriában a neki megfelelő föld-

használati intenzitást, gazdálkodási rendszert szorgalmazzunk. 
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63. táblázat: A természetvédelem és az egyéb célú földhasználat közös 

kategóriarendszere 

Terület/ funkció Egyéb célú Státusz Természetvédelmi 

 földhasználat  célok objektumok 

1. Védelmi Nincs Totális rezer-

vátum (lehe-

tőleg állami 

tulajdon) 

Fajok, biocönó-

zisok, biotópok, 

természeti egyen-

súly védelme. 

A védettek listáján szereplő 

növény- és állatfajok valamint 

élőhelyek. 

2. Védelmi  

prioritások ál-

tal korlátozott 

használati 

Korlátozott Vízvédelem, 

Tájvédelem, 

Védett táj-

elemek 

A természeti javak 

(talaj, víz, növény 

és állatfajok) vé-

delme. 

Felszíni vizek és parti területe-

ik, felszín alatti vizek, talajok, 

mocsarak, vizes rétek, száraz 

füves puszták, természetközeli 

erdők. 

3. Használati Rendeltetésszerű 

és a természet-

védelmi célokat 

figyelembe vevő 

Kultúrtáj A tájkarakter fenn-

tartása és ökoló-

giai funkcióinak 

megőrzése.  

Élő sövények, erdősávok, fa-

sorok, tábla szegélyek, erdő 

szélek, finom struktúrák. 

A védelmi és használati környezeti funkciók e teljes körű egyesített zó-

narendszerét abból a kétirányú, rendkívül érdekes törekvésből vezethetjük le, me-

lyet a többfunkciós mezőgazdálkodás erős környezeti orientációja, illetve a termé-

szetvédelem koncepcióváltása és ennek legjellegzetesebben az „Ember és bioszféra 

(MAB)” program által jelzett gyakorlati irányváltása mutat. Az un. bioszféra-

rezervátum koncepció az 1970-es évek elejére nyúlik vissza, és azon az alapvető 

felismerésen nyugszik, hogy az ökoszisztémák védelme csak úgy biztosítható, ha a 

védett zónák zárványszerű elszigetelése helyett azokat fokozatos átmeneteken keresz-

tül beágyazzuk az őket körülvevő gazdasági és társadalmi környezetbe. (Eigenbrodt-

Ott, 1994) 

A bioszféra rezervátumok tehát olyan modellterületek, amelyeken 

meghatározott ökoszisztémák védelme és ápolása mellett az ott élő emberek-

kel és közösségeikkel együtt a tájra jellemző fenntartható földhasználat ki-

alakítása is fontos célkitűzés. Az első bioszféra rezervátum kialakulása (1976.) 

óta az egy évvel ezelőtti adatok szerint 83 országban összesen 218 millió ha terü-

leten 325 ilyen egység alakult a világon. Alapfunkciói, melyek egymással harmo-

nizálva valósulnak meg e területeken a következők: 

 természetmegőrzés (táj, ökoszisztéma, faj- és genetikai sokféleség 

fenntartása); 

 gazdasági beágyazás (az ökológiai és kulturális szempontból fenntart-

ható földhasználati rendszerek, gazdasági fejlesztés elősegítése); 
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 társadalmi beágyazás (oktatási, nevelési, kutatási, monitoring felada-

tok ellátása a lokális, regionális, nemzeti és globális természetmegőr-

zés és a fenntartható fejlesztés területein). 

Az e koncepciónak megfelelő funkciószélesedés megváltoztatta a védett 

természeti területek hagyományos zónarendszerét is, s új elemként létrehozta 

az úgynevezett átmeneti zónát . E zónarendszer kategóriái tehát a következők: 

a) magzóna (core area, Kernzone) 

b) pufferzóna (buffer zone, Pflegezone) 

c) átmeneti zóna (transition zone, Entwicklungszone) 

A bioszféra rezervátum e zónarendszerét mutatja be a 20. ábra, melyen 

az alapfunkciók zónák szerinti eloszlását is szemléltetjük. 

20. ábra: A bioszféra rezervátum általános zónarendszere és funkció-eloszlása.  

(Erdmann, 1994) 
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a) Magzóna (core area, Kernzone) 

Minden bioszféra rezervátumnak van egy szigorúan védett magzónája, 

amelyben a természet zavartalanul fejlődhet, és az emberi behatásoktól a lehető 

legteljesebb mértékben védett. A magterület több részfelületből is állhat. Az 

egyéb célú földhasználat teljes kizárásával a természetes ill. természetközeli öko-

szisztémák védelme teljes körű elsőbbséget élvez. Kutatási aktivitások vagy in-

kább megfigyelések is csak akkor folytathatók, ha azok az ökoszisztémát nem za-

varják, nem terhelik. A magzónának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy abban 

az ökoszisztéma dinamikus folyamatai végbemehessenek, a természet hosszú tá-

vú fejlődési trendjei érvényesülhessenek. Területe a teljes rezervátum területének 

mintegy 3-10 %-a. 

b) Pufferzóna (buffer zone, Pflegezone) 

A pufferzóna védelmezi a magzónát a károsító külső behatásoktól, és a 

kultúrtáj ökoszisztémáinak megőrzését és ápolását szolgálja. A használatnak 

összhangban kell állnia a magzóna védelmi céljaival. Az ökoszisztéma pl. kutatá-

si célú változtatása is csak akkor engedhető meg, ha annak hatásai a magzónára 

kizárhatók. A vendéglátás konkrét formáit és lehetőségeit is a magzóna védelmi 

céljainak kell alárendelni. A specifikus termőhelyi viszonyok és az azokhoz al-

kalmazkodó föld/környezethasználati módok az évszázadok során változatos, 

sokszínű kultúrtájat alakítottak ki, amelyek ökológiai, kultúrtörténeti és tájeszté-

tikai szempontból gyakran különösen értékesek. A kultúrtájak a természeti tér jel-

legzetes állat- és növényfajai sokfélesége számára fontos, különböző élőhelyek 

széles spektrumát tartalmazzák, melyek fenntartásához az adott termőhelynek 

megfelelő használatra vagy ápolásra van szükség. A gazdasági célú térhasználat 

(pl. mező- és erdőgazdaság) a pufferzónában a védelmi célok mögé szorul, azaz a 

beavatkozás elsődlegesen tájápoló és élőhelyfenntartó célokat szolgál. A zóna 

területe a rezervátum területének mintegy 10-47 %-a, vagyis a két védelmi zóna 

(magzóna + pufferzóna) együttes területe az összterületnek általában 20-50 %-át 

teszi ki. 

c) Átmeneti zóna (transition zone, Entwicklungszone) 

A mag- és pufferzónát átmeneti zóna veszi körül, amelyben az emberi 

hasznosítás erőteljesebben megjelenik, és a helyi lakosság valamint a bioszféra 

rezervátum látogatói számára élet-, gazdasági- illetve pihenési teret biztosít. Eb-

ben a zónában a kultúrtáj ökoszisztémáinak megőrzése mellett a helyi lakossággal 

együtt meg kell őrizni ill. fejleszteni kell a fenntartható földhasználati formákat. 
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A cél olyan termőhelynek megfelelő, alkalmazkodó gazdálkodási formák kifej-

lesztése és megvalósítása, amely az ember és a természet igényeinek egyaránt és 

egyenlő mértékben megfelelnek. Ezek a gazdálkodási formák a legtöbb esetben a 

természeti tér tájképének is megfelelnek, így esztétikai értékük is igen nagy. Je-

lentőségük mindezért egyáltalán nem elhanyagolható a környezeti és társadalmi 

szempontból egyaránt elfogadható vendégfogadás kialakításában. A környezeti és 

társadalmi szempontból elfogadható módon előállított termékek és szolgáltatások 

célzott és tudatos értékesítése hozzájárulhat a térség fenntartható fejlesztéséhez, 

és a legtermészetesebb módon teremtheti meg a védelem és a fenntartható hasz-

nálat összhangját. Az átmeneti terület a rezervátum területeinek legalább 50 %-át 

kell, hogy kitegye. 

Látható tehát, hogy a természetvédelem az 1970-es évektől egyre erősö-

dő gazdasági, társadalmi, regionális fejlesztési irányú nyitása, stratégiaváltá-

sa, valamint az európai mezőgazdasági politikai (CAP) – különösen az 1990-es 

évek elején bekövetkezett – környezeti és regionális irányú nyitása, gyökeres 

átalakulása egyre határozottabban kényszeríti ki a kétirányú közelítés össze-

hangolását, a természetvédelem, a mezőgazdálkodás és a vidékfejlesztés 

földhasználati alapozását, közös zónarendszerének kialakítását. Ebben kulcs-

szerepet játszik az úgynevezett átmeneti zóna, amely a természetvédelmi magte-

rületeket és pufferzónáikat, valamint az agrár (mag)területeket összekapcsolja, 

közöttük a dinamikus átmenetet megteremti. Ez az a zóna, ahol agrártermelési 

oldalról jelentős intenzitáscsökkentésre van szükség, más szóval ennek az ún. 

külterjes (extenzív) gazdálkodási formák, tradicionális földhasználati rend-

szerek dominanciáján alapuló zónának kell lennie.  

3.4.5. A megvalósítás koncepciója 

 

Mindezek figyelembe vételével a földhasználati piramis gyakorlati 

megvalósítására, kategóriahatárainak lefelé való elmozdítására a következő 

földhasználati koncepció javasolható (Harrach, 1992; 1993; Ángyán, 1994; 

Jedicke, 1994).  

(1) Az extrém talajokkal borított felületek (túlságosan száraz és nedves termő-

helyek) kivonása a mezőgazdálkodásból, és a meglévő értékes biotópokhoz 

csatolásával olyan tartós struktúrákból álló biotóphálózat létrehozása, mely biz-

tosítja a vadon élő növény- és állatfajok, veszélyeztetett életközösségek védelmét.  
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A biotóphálózati rendszer, az agrártáj bolyatatlan élőhelyrendszere 

zöldfelületekből, szabad térségekből, védterületekből, élősövényekből, erdősáv-

okból, fasorokból és egyéb regenerációs zónákból álló hálózatos rendszer, amely 

úgy biztosítja a táj biológiai diverzitásának és ökológiai alapkarakterének megőr-

zését, a környezet stabilitását és a tér természetes struktúrálódását, hogy ehhez 

azokat a felületeket, környezetileg érzékeny területeket használja, amelyeknek 

mezőgazdasági terméspotenciálja egyébként is igen alacsony. Az agrártájon való 

megjelenésének vázlatos rendszerét mutatja be a 21. ábra.  

21. ábra: A biotóphálózat  agrártájon való megjelenésének vázlatos rendszere 

(Jedicke, 1994) 

 

Ez a rendszer a gazdálkodásnak szerves része, melynek keretében az 

alábbi alapfunkciókat látja el: 

 térstruktúra-kialakító funkció: a tér tagolása, részegységekre bontása; 

 élettérfunkció: a természetes flóra és fauna fenntartása; 

 talajvédelmi funkció: szél- és vízerózió elleni védelem, talajregene-

ráció támogatása, terhelésének tompítása, szűrése; 

 vízvédelmi funkció: az ivóvíz-bázisok, a felszín alatti és a felszíni vi-

zek védelme, szűrőfunkció; 

 levegőszűrő funkció: az áramló levegő mechanikai (por, egyéb szeny-

nyezés) szűrésével, az oxigéntermelés növelésével; 

 mezőgazdálkodási funkció: termésnövelés és minőségjavítás a talaj 

védelmével, kedvező mikroklimatikus hatással, a mezőgazdálkodás 

számára hasznos élőlények (beporzórovarok, kártevők ellenségei stb.) 
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számára élőhely biztosításával, a hálózat tudatos mezőgazdálkodásba 

integrálásával; 

 tájképi-esztétikai, pihenési és jóléti érték növelése a helyi közösség 

számára, vonzóvá tétele a vendégfogadás és az idegenforgalom számá-

ra. 

Ahhoz, hogy e funkciót a rendszer el tudja látni, területi arányának a tapasz-

talatok szerint a legjobb szántóföldi mezőgazdálkodási adottságú területeken is el kell 

érnie az összterület 7-12 %-át. Kialakítása során figyelembe kell venni - pl. történeti 

földhasználati térképek alapján - a kultúrtáj korábbi struktúráját, el kell végezni a 

meglévő értékes biotópok felmérését, térképezését, ugyanakkor meg kell őrizni a táj 

népesség - eltartó képességét, és egyben gondoskodni kell a rendszer kezeléséről is. 

Ez egyúttal része kell, hogy legyen az összeurópai ökológiai hálózatnak (ECONET-

nek) is. 

(2) A biotóphálózat által strukturált térben a korlátozott szűrőképességű 

termőhelyek kivonása a belterjes (konvencionális) gazdálkodásból, és átállí-

tása természetvédelmi (ökológiai) szempontú mezőgazdasági földhasználatra, 

kiegészítve a természetvédelmi teljesítmények megfelelő honorálásával.  

Ezek elsősorban laza alapkőzeten kialakult sekély termőrétegű talajok, 

homokok és nedves termőhelyek, amelyek mezőgazdasági szempontból korláto-

zott értékűek, de megfelelő használat esetén természetvédelmi értékük nagy. 

Ahol az extrém termőhelyek, valamint a korlátozott környezetvédelmi szűrő- és 

mezőgazdasági termőképességű talajok a jó talajokkal társultan, keverten jelen-

nek meg, ott lehatárolásuk a genetikus talajtérképek és kartogrammjaik segítsé-

gével elvégezhető. Ahol ezek a talajok nagy felületeket, régiókat borítanak – mint 

például az igen laza szerkezetű homoktalajokkal borított tájak – ott olyan kon-

szenzusos stratégiát kell a földhasználatra kidolgozni, amely a mezőgazdálkodás, 

a vízgazdálkodás és a természetvédelem szempontjait valamint az emberek, a la-

kosság kultúrtájjal szembeni igényeit egyaránt figyelembe veszi.  

(3) Minden egyéb területen integrált, alkalmazkodó, környezetkímélő mező-

gazdálkodás, amelynek alapkövetelményei: 

 a talajtermékenység fenntartásával (a talajpusztulás megakadályozásával, a ta-

lajélet támogatásával) értékes beltartalmú, szermaradvány mentes termékek 

előállítása;  
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 a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok (pl. foszfát) és energia takaré-

kos felhasználása; 

 a talajvíz nitrát-, növényvédőszer- vagy más szennyezőanyag-terhelésének el-

kerülése (a határértékek betartása); 

 a felszíni vizek tápanyagokkal, illetve szennyező anyagokkal való terhelésének 

elkerülése (erodált talajrészek, trágyák, növényvédőszerek stb. vizekbe jutásá-

nak megakadályozása); 

 a levegőszennyezés elkerülése (pl. ammónia az állattenyésztésből); 

 hozzájárulás ritka ill. veszélyeztetett fajok és életközösségek védelméhez. 

E koncepció úgy valósítható meg, hogy a belterjes (intenzív) szántóföldi 

művelésből különböző becslések szerint 0,5-1,5 millió hektár területet ki kell 

vonni, és az 1. pontban megfogalmazott földhasználati koncepciónak megfelelő-

en erdősíteni vagy gyepesíteni kell, illetve a 2. pontban megfogalmazottaknak 

megfelelően külterjes (extenzív) mezőgazdasági irányba kell átállítani. Ezek 

általában olyan termőhelyek, amelyek eredetileg - a mezőgazdaság iparosítását, 

kemizálását és erőltetett intenzifikálását megelőzően - sem tartoztak a szántó mű-

velési ágba, és így – mivel mezőgazdasági kapacitásunk természetvédelmi kapa-

citásunknál lényegesen kisebb – a szántó művelési ág fenntartása sem termelési-

gazdálkodási, sem természetvédelmi szempontból nem indokolható, sőt kifejezet-

ten káros. E lépés következtében a szántóterület csökken, és ennek egy része is – 

mindenek előtt a védett területeken – ökológiai (biológiai) vagy egyéb külterjes 

(extenzív) gazdálkodásra áll át.  

3.4.6. A különböző földhasználati kategóriák területi lehatárolása: a 

földhasználati zónarendszer 

(Ángyán József, Podmaniczky László, Németh Tamás, Tar Ferenc,  

Vajnáné Madarassy Anikó, Skutai Julianna, Belényesi Márta, Nagy Gábor) 

Arra vonatkozóan, hogy hol vannak Magyarországon a különböző 

földhasználati kategóriák területei, eligazítást ad Magyarország földhasználati 

zónarendszere. Ennek alapját az a földhasználati értékskála, agráralkalmas-

sági-környezetérzékenységi értékskála adja, mely a földhasználati piramis-

koncepciónak megfelelően a területek agrártermelési alkalmasságának (1. tér-

kép) és környezeti érzékenységének (2. térkép) térinformatikai egyesítésével, 

területi integrációjával keletkezett (3. térkép).  
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1. térkép 

 

2. térkép 
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3. térkép 

 

Az agrártermelési alkalmasság értékelésére és minősítésére 9 domborzati 

és talaj- valamint 7 klímaparamétert, a környezeti érzékenység megítélésére pedig 

7 élővilágra vonatkozó, 5 talaj- és 2 vízbázisokra vonatkozó, integrált paramétert 

használtunk. A vizsgálatok részletes ismertetését a 9.1. melléklet tartalmazza.  

Az elkészült térkép információit egybevetve a jelenlegi földhasználattal, 

különösen a szántóföldi művelés területeivel (4. térkép), annak formájával és in-

tenzitásával megállapíthatjuk, hogy az ország területének mintegy ¼-én jelen-

tős művelési ág változásra illetve földhasználati, gazdálkodási rendszer- és in-

tenzitásváltozásra van szükség. Ennek során a vizsgálatok szerint mintegy 1,5 

millió ha-t célszerű az intenzív szántóföldi művelésből kivonni, melyből mintegy 

6-700 ezer ha erdősítésre, 3-400 ezer ha gyepesítésre vár, mintegy 500 ezer ha 

pedig külterjes szántóföldi művelésbe kerülhet. Részleteit a 9.1. melléklet tartal-

mazza. 
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4. térkép 

 

A földhasználati értékskála képezte az alapját a természetvédelmi 

magzónára, pufferzónára, átmeneti (vagy extenzív agrár-) zónára valamint 

az agrár magzónára épülő integrált földhasználati zónarendszer kialakításá-

nak. E zonalitás adja az alapját a területileg differenciált és a többfunkciós 

mezőgazdálkodás modelljének megfelelő agrárfejlesztés kereteit rögzítő 

Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programnak, amely a területek eltérő adott-

ságainak megfelelően különböző formájú és intenzitású gazdálkodási rendszere-

ket fogalmaz meg és részesít támogatásban (Ángyán et al., 1999) 



 188 

3.5. ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI SZEMPONTJAI, RENDEZŐ ELVEI 

 

A különböző területek – földhasználati zónaelemzések által meghatározott – 

agroökológiai adottságaihoz illeszkedő valamint a felsorolt céloknak és kritériumok-

nak megfelelő, környezetbarát gazdálkodás kulcsterületei, fő összetevői a követ-

kezők: 

 a biodiverzitás megőrzése a mezőgazdasági területeken, 

 a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat, térstruktúra, 

 az ágazati arányok ökológiai harmonizációja, 

 emberléptékűség: üzem- és táblaméretek kialakítása, a tér 

újrastruktúrálása ökológiai, talajvédelmi szempontok, tradíciók, 

kultúrökológiai  szempontok, tájképi, esztétikai, valamint termelési, 

technológiai szempontok szerint; 

 körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák; 

 táji-, termőhelyi alkalmazkodás: 

 a táj mint természeti, társadalmi és gazdálkodási egység „rehabili-

tálása” az adottságok és a tradíciók alapján,  

 a tájba illő biológiai alapok (növény-, állatfaj és fajtastruktúra), 

 vetésforgó (sokszínűség), 

 tájanként, termőhelyenként differenciált agrotechnika  

 talajminőségtől és növényfajtól függő, észszerűbb, környezetkí-

mélőbb gazdálkodás 

 biológiailag „szelíd” talajművelés, talajvédelem, 

 műtrágyázás helyett „talajerő-gazdálkodás”, 

 preventív, technológiai növényvédelem, 

 állateltartó képesség - állatlétszám harmóniája; 

 a parasztság, a vidéki népesség gazdává tétele. 

Vegyük sorra ezek után azokat az általános földhasználati és a táji, ter-

mőhelyi alkalmazkodást meghatározó jellemzőket, amelyek a növénytermesztés 

fenntarthatóságát, alkalmazkodó képességét döntő módon befolyásolják.  

Nézzük most már azokat az elemeket, amelyek a tartós, időtálló, értékőr-

ző, alkalmazkodó gazdálkodás meghatározói. 
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3.5.1. A diverzitás (sokszínűség)  

 

Mindenekelőtt rögzítenünk kell azokat a definíciókat, értelmezéseket, 

amelyeket a diverzitás, a biotóphálózati rendszer és az agrárökoszisztémák tár-

gyalása során használunk. A következőkben ezen gyakran használt ökológiai 

szakkifejezések magyarázatát adjuk meg (Bakonyi, 1997). 

Fajszám = egy adott területen (pl. mezőgazdasági táblán), adott időben élő 

összes faj (db). A fajszám megadásakor több probléma jelentkezik. El kell dönteni, 

hogy a gyűjtött faj valóban a területen él vagy csupán véletlenül került kézre. Rend-

szerint minden fogott fajt a terület faunájához számítanak. Gyakori probléma az is, 

hogy csupán bizonyos csoportok (pl. gerincesek, rovarok) vagy bizonyos területek 

(pl. földfeletti flóra és fauna) képviselőit veszik figyelembe. A talaj élőlényei és kü-

lönösen a mikroorganizmusok gyakran kimaradnak a listákból. 

Biodiverzitás = vonatkozhat a nukleinsavaktól kezdve a bioszféráig a 

biológiai organizáció valamennyi szintjére. Jelen fejezetben az életközösségek 

struktúráját jellemző fogalomként értelmezzük. Amennyiben a fajdiverzitásról 

van szó, akkor a fajok számát és sűrűségviszonyait együttesen kifejező paramé-

terről beszélünk. Természetesen lehet genetikai, biomassza és egyéb paraméterek 

diverzitását is vizsgálni. Rendszerint valamilyen számítási eljárással megadható a 

diverzitás számszerű értéke is. Leggyakrabban a Shannon-féle diverzitást (H) 

számolják. Ennek képlete: 

H =  


 p p
i i

i

s

log
1

  

ahol  

H = a diverzitás értéke, 

pi = az i-edik kategória relatív gyakorisága a mintában.  

Bármelyik alapú logaritmus számítható, de meg kell adni az alkalmazott 

típusát. A Shannon-féle diverzitás számítási módszeren kívül számos egyéb eljá-

rás is ismert (Nosek 1976).  

Biomassza = egy adott területen, adott pillanatban található élőlények 

tömege (pl. g/m
2
). Az élő és az elhalt kategóriák elkülönítése gyakran nehézséget 

jelent. Helyes, ha megkülönböztetjük a mikroorganizmusok, egysejtűek, növé-

nyek és állatok biomasszáját. 

Élőhely (biotóp) = az a fizikai tér, melyben egy adott életközösség popu-

lációi megtalálhatóak.  
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Életközösség (biocönózis) = térben és időben együtt élő populációk, me-

lyek között valamilyen kapcsolat létezik. Itt a nehézséget az jelenti, hogy a kap-

csolatok és hatások minősége és erőssége különböző. Gyenge és indirekt kapcso-

lat -legalábbis hosszútávon- a legtöbb térben és időben együtt élő populáció kö-

zött felfedezhető.  

Táplálékhálózat = az életközösségnek a táplálkozási kapcsolatokon ke-

resztül összefüggő populációi. Beletartoznak maguk a populációk (mint anya-

got/energiát tartalmazó elemek) és a populációk között áramló anyag/energia 

mennyiségei is.  

A diverzitás, a sokszínűség a kiegyensúlyozott, hosszútávon fenntartható 

és környezetkímélő mezőgazdálkodásnak, a harmonikus környezet-/talajhaszná-

latnak alapkövetelménye. Ennek megőrzése az alábbi területekre kell, hogy ki-

terjedjen: 

 a kultúrfaj-diverzitásra, vagyis a termesztett növények és a tenyész-

tett-tartott állatok - fajok, őshonos tájfajták, kultúrváltozatok szintjén 

megnyilvánuló - sokféleségére; 

 a természetben élő fajok diverzitására, azaz a területen élő, spontán 

előforduló növények és állatok sokféleségére; 

 a genetikai diverzitásra, azaz a földi élet örökítő anyagának, az al-

kalmazkodást és ezzel a túlélést biztosító génkészletének megőrzésére; 

 a biotóp-diverzitásra, amely a tájkarakternek megfelelően, finoman 

struktúrálja a teret, és élőhelyeket biztosít a spontánfaj-diverzitás szá-

mára; 

 a földhasználati diverzitásra, vagyis a gazdálkodási ágazatok, föld-

használati típusok és formák sokszínűségére; 

 az üzemi méret-diverzitásra, valamint 

 a gazdálkodási rendszer és intenzitási fok szerinti diverzitásra. 

Csak az a gazdálkodás lehet időtálló, kiegyensúlyozott és hosszú távon 

fenntartható, amely a diverzitásnak ezeket a fő területeit magába foglalja. Ezek 

nemcsak az általános emberi környezet változatossági, sokszínűségi igényeit 

szolgálják, hanem a gazdálkodásnak is alapösszetevői. A diverzitás szükséges 

mértékére vonatkozóan azonban már nehezebb egyértelmű választ adni. 

Sokan képviselik azt a felfogást, hogy a bioszféra normális működéséhez 

nagy biodiverzitás szükséges (pl.: Diamond; 1988). Számos példa bizonyítja, 

hogy a nagy diverzitású életközösségek viszonylag állandó környezetben igen ki-

egyensúlyozottak. A trópusi őserdők életközösségei tartoznak ebbe a kategóriába. 
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A trópusi őserdők azonban igen kevéssé képesek a külső beavatkozások hatásait 

ellensúlyozni. Ezzel szemben, elsősorban a mérsékelt égövön ismeretesek olyan 

életközösségek, amelyek esetenként jobban ellenállnak az emberi beavatkozások-

nak, a környezetszennyező hatásoknak és sikeresebben élik túl azokat, mint a ki-

sebb diverzitásúak. A lomboserdők például sikeresen regenerálódnak a fakiterme-

lések után. Annyi azonban biztonsággal megállapítható, hogy az adott hely – kör-

nyezeti feltételek által meghatározott – diverzitásának csökkenése nagy valószí-

nűséggel az adott rendszer stabilitásának csökkenésével jár. 

Az utóbbi évtizedben jelentős kutatási erőfeszítéseket tettek annak érdeké-

ben, hogy a biodiverzitás jelentőségét megértsük az ökoszisztémák életében. El-

sősorban azt vizsgálták, hogy a több fajból álló életközösségek termelőképessége na-

gyobb-e, illetve a nagyobb fajszám stabilabbá teszi-e az ökoszisztémákat?  

A jelentős anyagi és szellemi erőfeszítések ellenére máig nagyon keveset 

tudunk ezekről a kérdésekről. Alig ismerjük a különböző fajoknak a természetes 

ökoszisztémák folyamataira (energiaáramlás, anyagforgalom stb.) gyakorolt eltérő 

hatásait.  

Abban látszik egyetértés a kutatók között, hogy változó környezetben a 

természetes ökoszisztémák stabilitását elősegíti a nagyobb fajdiverzitás. Ér-

dekes és általában kevéssé ismert eredmény, hogy ha nő a fajok száma, akkor 

rendszerint a populációk létszáma is jobban ingadozik, mint kisebb fajszám ese-

tén, de az ökoszisztémák egészére vonatkozó fontos jelenségek ingadozása csök-

ken. Tehát például a növényi produkció, produktivitás, vagy a szerves anyag le-

bontás ütemének ingadozása kisebb, ha nagyobb a fajdiverzitás. Ez a felismerés 

különösen fontos a mezőgazdaságban, ahol előnyös, ha a termés mennyisége 

évről évre viszonylag állandó.  

Környezetünk állandóan változik. Egyes változások ciklikusak és ismét-

lődőek, így a történések nagy valószínűséggel megjósolhatók, mások viszont elő-

re nem láthatóak. Hangsúlyozni kell azt is, hogy még az ismétlődő változásokban 

is sok a bizonytalan tényező. A biotikus komponensek közül sok ismeretünk van 

a versengés (kompetíció) és ragadozó-zsákmány kapcsolatok szerepéről a 

biodiverzitás fenntartásában. Ennek ellenére a biodiverzitás pontos hatása az 

életközösségek stabilitásának fenntartásában még nem ismert eléggé, ám jelentő-

sége vitathatatlan. Ez egyúttal a tartamos (fenntarható) mezőgazdálkodásnak is 

alapfeltétele, és a környezetéhez illeszkedő mezőgazdálkodásnak egyúttal fon-

tos eredménye, „produktuma” is. 
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3.5.2. A térstruktúra, ökológiai infrastruktúra  

 

A biológiai sokféleség alapján és követelményei szerint mindenek előtt 

olyan fenntartható térhasználati rendszert kell kialakítani, amely a mezőgaz-

dálkodás szerves részeként hosszú távon biztosíthatja az alapvető (természetvé-

delmi-környezetstabilitási valamint termelési és fogyasztási) térfunkciók harmó-

niáját. A 22. ábra két település – három térhasználati kategóriára leegyszerűsített 

– elvi térszerkezetét mutatja. 

22. ábra: Térhasználati stratégiák (Ángyán, 1991) 

 

Egy település valamennyi területe ugyanis végső soron három fő fela-

datkört láthat el, három alapvető funkciócsoportba rendezhető: 

 vannak elsősorban környezet- és természetvédelmi, ökológiai stabili-

záló, a hosszú távú környezeti – ezzel egyúttal gazdasági és társadalmi 

– egyensúlyt biztosító térszerkezeti elemek, természetes vagy 

természetközeli, többé-kevésbé bolygatatlan élőhelyek; 

 vannak meghatározóan termelési feladatú térszerkezeti elemek, mint 

amilyenek például egy mezőgazdasági jellegű tájon a táblák; és  

 vannak döntően fogyasztási funkciójú térszerkezeti elemek, pl. lakóte-

rületek, infrastruktúra elemek, szolgáltató feladatú felületek, stb. 
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A konvencionális (ma általánosan elterjedt) térhasználat (2) alapjellem-

zője, hogy a termelési és fogyasztási funkciójú térszerkezeti elemek összefüggő 

hálózatot, mátrixot alkotnak, amelyben egymástól elszigetelődnek és így folyama-

tosan elhalnak a stabilitást és védelmet biztosító, izolált térszerkezeti elemek. Ez 

a térhasználat még akkor is veszélyezteti a környezet stabilitását, ha a termelés és 

a fogyasztás maga környezetkímélő. 

Fenntarthatónak, kiegyensúlyozottnak inkább az a térhasználat (1) te-

kinthető, ahol a védelmi, stabilitási funkciójú természetes biotóphálózat által al-

kotott mátrixban "úsznak" a termelési és fogyasztási funkciójú térszerkezeti ele-

mek szigetei, és ezeken a termelés, gazdálkodás és fogyasztás maga is környeze-

tébe „belesimuló”, annak adottságaihoz illeszkedő és ezáltal környezetkímélő. 

Számunkra ez a stratégia látszik elfogadhatónak.  

Ennek földhasználati hátterét, Magyarország földhasználati zónarend-

szerének kialakítását a 3.4.6. fejezetben tárgyaltuk, megoldásának módszereit pe-

dig a 9.1. mellékelt tartalmazza. 

A földhasználat tervezése során mindenek előtt a bolygatatlan élőhelyek 

és a művelt területek helyének kijelölését, elválasztását és hálózatba foglalását 

kell elvégezni. A biotóphálózati rendszer kialakítása során a meglevő élőhelyek 

felmérését, új biotópok létesítését és ezek egységes hálózattá szervezését kell el-

végezni úgy, hogy területük még a legjobb mezőgazdasági termelési adottságú 

tájakon is érje el az összterület 7-12 %-át. (Jedicke, 1994) 

A biotóphálózati rendszer kialakításának szempontjait, tervezésének 

lépéseit és tartalmát később (5.2. fejezetben) – a birtoktervezési és -méretezési 

problémák vizsgálata során – részletesen tárgyaljuk.  

A diverzitás elvének és a különböző funkcióknak megfelelő földhaszná-

lati és térstruktúra adja tehát a fenntartható mezőgazdálkodás kiindulási 

alapján, keretfeltételeit, megvalósításának elengedhetetlen „ökológiai infrastruk-

túráját”. Ezek rendezése után léphetünk be a termelési térbe, és vizsgálhatjuk a 

termelés alapelemeit, azok összefüggéseit. Közülük is legelső az emberléptékű 

üzem- és táblaméretek kialakítása. 

3.5.3. Gazdálkodási, üzemi méretek  

(Ángyán József) 

Az „emberléptékű gazdaság” azt az évszázados, évezredes gyakorlati ta-

pasztalatot fejezi ki, hogy az ember számára átlátható az olyan méretű gazdaság, 
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amelyet egy nap alatt – napkeltétől napnyugtáig – kényelmesen körbe tud járni. Itt 

ugyanis nap mint nap képes átlátni, nyomon követni és befolyásolni a természe-

ti folyamatokat és azok változását. Ez az „üzemméret” már csak ebből levezetve 

is teljesen eltérő birtoknagyságot jelent nagy síkságainkon illetve hegy- és 

dombvidékeinken. 

Az ember átlátó képességén túl persze a környezet heterogenitásának 

mértéke is megszabja a racionális üzemi és táblaméreteket, vagyis a környezeti 

adottságoknak a méretekben is ki kell fejeződniük. Teljesen abszurd általában, a 

környezettől elvonatkoztatva „optimális gazdaság és táblaméretekről” beszélni. 

A tábla definíciója szerint többé-kevésbé „homogén gazdálkodási egység”, így 

mérete igen erősen függ a felszín mozaikosságától. 

Ebben az összefüggésben de talajvédelmi szempontból is elkerülhetet-

lennek tűnik a gigantomán tendenciákat tükröző, emberléptékűnek egyáltalán 

nem nevezhető és egyben környezetromboló üzem- és táblaméretek felülvizsgá-

lata, újbóli táblásítás, gépesítés az agroökológiai alapon kialakuló méreteknek 

megfelelően. Ellenkező esetben teljesen reménytelen – vagy legalábbis rendkívül 

bonyolult és költséges műholdas helymeghatározó rendszert (GPS) és számítógé-

pes vezérlést, nagyfokú autómatizálást igénylő precíziós módszerekkel elérhető – 

törekvés a szóban eddig is szorgalmazott termőhelyhez illeszkedő, „táblára 

adaptált” termesztési módszerek megvalósítása, de a növény- és állatvilág va-

lamint az agrártáj védelme is.  

A tájkarakter megőrzése szempontjából is rendkívül fontos olyan gaz-

daságok és méretek kialakítása, amelyek az ott munkálkodóknak és a külső szem-

lélőnek esztétikai élményt is nyújtanak (a táj esztétikai és pihenési, regenerálási 

értékének növelése). 

A környezethez illeszkedő gazdálkodás méretezési problémáinak 

megoldásában egyebek mellett ökológiai, talajvédelmi, tradicionális földhaszná-

lati, kultúrökológiai, tájképi, esztétikai, termelési, technológiai, valamint gazda-

sági szempontokat egyaránt figyelembe kell venni, és nem lehet azt – amint ko-

rábban – pusztán termelés-gazdaságossági, méretökonómiai, technikai-

technológiai kérdésként kezelni.  

Környezeti szempontból kiegyensúlyozott és egyben gazdaságos, hosz-

szú távon működőképes birtokok csak úgy alakíthatók ki, ha azok tervezése 

az agroökológiai, termőhelyi feltételekből, a helyi tradíciókból, azaz össze-

foglalóan az adottságokból indul ki, és ezeket a szándékoknak és a piaci lehető-
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ségeknek megfelelően hasznosítja. Erre építve végezhető el a földhasználat, az 

épületek, a szükséges közművek és infrastruktúra tervezése. Mindezek a tervezési 

program, a beruházási programterv, az engedélyezési terv s végül a kiviteli terv 

formájában jelennek meg. E tervezési folyamat fő lépéseinek és környezeti szem-

pontjainak, egyszerű gyakorlati számítási metódusainak ismerete a fenntartható 

birtokok kialakításában elengedhetetlen. Erre az 5.2. fejezetben esettanulmány-

szerűen még visszatérünk. 

3.5.4. Körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák  

 

Az ökoszisztéma sokat használt, és igen sokféleképpen definiált foga-

lom. Az ökoszisztéma szót a hétköznapokban egyszerűen egy terület megjelölésé-

re használják akkor, amikor annak a biológiai egységét kívánják hangsúlyozni. 

Ilyen módon beszélnek erdei, tavi, mezei stb. ökoszisztémákról. Hasonló módon 

érthető az agrárökoszisztéma kifejezés is: egy mezőgazdasági művelésbe vont 

területről van szó. Ilyen módon a mezőgazdasági szakirodalomban egy halastavat, 

egy gyümölcsöst, egy erdőt, egy legelőt, egy növényekkel bevetett táblát, sőt ese-

tenként egy állattenyésztő telepet is agrárökoszisztémának neveznek.  

Az elemek a bioszférában körforgásszerűen áramolnak. Ezeket a fo-

lyamokat nevezik biogeokémiai ciklusoknak. A földi élet szempontjából megha-

tározó szén a légkörben valamint a szerves anyagokban (humusz, élő biomassza, 

fosszilis energiahordozók) kötött formában található. Az ökoszisztémák számára 

legfontosabb szénraktár az atmoszféra. Innen kötik meg a zöld növények a foto-

szintézis során, és ide kerül vissza a légzés következtében. A biomassza terme-

léshez az atmoszférában levő szén könnyen és gyorsan hozzáférhető. A ciklus 

fordulási ideje néhány perctől körülbelül egy évig tarthat. A fosszilis energiahor-

dozók felhasználásának következtében az ökoszisztémák széntartalékai fo-

lyamatosan kerülnek az atmoszférába. A karbonátok - melyek lehetnek akár a 

vízben, akár a talajban - szintén részt vesznek a szén biogeokémiai körfolyamatá-

ban. Az atmoszféra a nitrogén számára is fontos raktár. A szénnel ellentétben 

azonban az ökoszisztémák belső nitrogén ciklusai különösen fontosak. A nitrogén 

ugyanis a lebontó szervezeteken keresztül áramolva mineralizálódhat, és a növé-

nyek számára újra felvehetővé válik anélkül, hogy az atmoszférába jutna. A szén 

és a nitrogén ciklusa szorosan kötődik egymáshoz, számos ponton kapcsolódik és 

befolyásolja is egymást. Még szorosabb a kapcsolat a hidrogén és az oxigén kö-

zött. E két elem döntő mértékben a víz körforgásában vesz részt. 
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Mindezek figyelembe vételével megállapítható, hogy – belépve a terme-

lési térbe – alapvető fontosságú a biotóphálózat által természetesen strukturált tér 

szerkezeti elemein (a táblákon, a birtokon) a talaj-növény-talaj, a talaj-növény-

állat-talaj valamint a talaj–növény–állat–ember–talaj körfolyamatok fenn-

tartása, harmonikus összekapcsolása a természeti ökoszisztémák mintájára (a 

termelési körfolyamatok, ciklusok, anyag- és energiaáramlás megőrzése). Ezek a 

természetes egyensúly fenntartásának alapelemei. A nyitott (lineáris) rendszerek 

(pl. monokultúra) ugyanis csak mesterségesen és az idő előrehaladtával egyre na-

gyobb beavatkozással és egyre nehezebben tarthatók fenn. 

Minden agrárökoszisztémát a természetes ökoszisztémáktól (23/a. ábra) 

az ember folyamatos beavatkozása különböztet meg, amely az energia- és 

anyagáramlás szabályozása révén meghatározott gazdasági termés elérését cé-

lozza. E szabályozás formái a növénytermesztés fejlődése során folyamatosan változ-

tak. (23/b. ábra) A beavatkozás növekedése és a mesterségesen bevitt - első sorban 

fosszilis - energiák fokozódó felhasználása következtében a talaj -> növény -> állat -

> ember -> talaj körfolyamat önszabályozó képessége fokozatosan csökkent, és szél-

sőséges (teljesen kemizált, gépesített, állattenyésztés nélküli) gazdálkodási mód ese-

tén a körfolyamat meg is szakad (23/c. ábra). Az agrár-környezetgazdálkodás arra 

törekszik (Diercks, 1983), hogy a megszakadt körfolyamatot többé-kevésbé helyreál-

lítsa (23/d. ábra). 



 197 

23. ábra: Természetes- és agrárökoszisztémák összehasonlítása 

(Ángyán-Menyhért, 1988) 

a.) Természetes ökoszisztéma 

 

b.) Agrár-ökoszisztéma az 1920-as években 
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c.) Iparszerű, kemizált agrár-ökoszisztéma  

(állattenyésztés nélküli, gamonatermesztésre specializált szélsőséges forma) 

 

d.) Agroökoszisztéma az alkalmazkodó növénytermesztésben 
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A mezőgazdasági termelés hatására tehát a természetes ökoszisztémák 

helyét mesterséges agrárökoszisztémák vették át. Ezekben a mesterséges öko-

szisztémákban az egyensúly csak külső energiabevitellel és szabályozással volt 

fenntartható, amely nemcsak a növények életfolyamataira, de a környezetre ma-

gára is jelentős hatást gyakorolt. A természetes ökoszisztémák környezeti feltéte-

lek által meghatározott széles fajspektrumát a haszonnövény váltotta fel, és az 

egyéb fajok gyomokként, a táplálkozási láncban részt vevő állatok kártevőkként, 

egyes mikroszervezetek pedig kórokozókként jelentek meg. 

Az 1920-as évekre a gazdálkodásnak egy olyan rendszere alakult ki, amely 

úgy biztosította a mesterséges ökoszisztémák gazdaságos működését, hogy közben a 

környezet stabilitását is megőrizte, és ezzel egyszersmind a termelés biztonságát, 

egyensúlyának megőrzését is elősegítette. Igaz azonban az is, hogy így az 

agrárökoszisztémák szervesanyag-produkciója, vagyis a rendszerből kivehető energi-

ák mennyisége a jelenlegi szintnél valamivel kevesebb volt. 

A második világháborút követően a mennyiségi növekedés iránti egyre 

fokozódó gazdaságpolitikai igény a legkönnyebben és leggyorsabban a fosszilis 

energiabevitel (kőolajszármazékok, hajtóanyag, műtrágyák, növényvédő szerek, 

gépek stb.) növelésével volt kielégíthető. A környezet fokozódó terhelése azon-

ban olyan káros folyamatokat indított el, amelyek már az agrárökoszisztémák tel-

jesítőképességét is korlátozzák, és egyben a globális emberi létfeltételeket is ve-

szélyeztetik.  

Ma már úgy tűnik, hogy a káros folyamatok megállítása és az agráröko-

szisztémák hatékonyságának egyidejű megtartása csak akkor valósítható meg, ha a 

mezőgazdaság különböző elemeit a környezetre és a termékkibocsátásra gyakorolt 

együttes hatásaik alapján mérlegeljük. 

A környezet-, növény-, állat-, ember-kölcsönhatásokban megjelenő bio-

massza-termelés és -felhasználás olyan körfolyamatokon alapuló, bonyolult, nyílt 

és dinamikus rendszert alkot, amelynek alrendszerei (növénytermesztés, állatte-

nyésztés, feldolgozás, fogyasztás, melléktermék-hasznosítás) kiragadva csak ne-

hezen elemezhetők. (Szakál, 1985; Sárközy, 1978.) 

Az egyes alrendszerek, kapcsolataik és egymásra épülésük, a fő kommu-

nikációs irányok ismeretében a 24. ábrán vázoltuk fel a mezőgazdasági biomasz-

sza-termelés és -felhasználás erősen egyszerűsített rendszerét (Ángyán - Meny-

hért, 1988). 
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24. ábra: A mezőgazdasági biomassza-termelés és -felhasználás egyszerűsített 

rendszere (étkezési célú főtermék-felhasználással) (Ángyán-Menyhért, 1988) 

 

A biomassza-termelés és -felhasználás rendszere alapvetően és leegysze-

rűsítve három alrendszerből áll: növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripari 

feldolgozás. Mindhárom alrendszerbe energiák mennek be (input), s ezeket 

transzformálva mindegyik alrendszer fő- és melléktermékeket bocsát ki (output). 

A főtermékek vagy közvetlenül, vagy az egyéb alrendszerekben tovább transz-

formálva kerülnek emberi fogyasztásra vagy ipari feldolgozásra. A melléktermé-

kek vagy a mezőgazdasági rendszerben tarthatók és reciklizálhatók, vagy eltávo-

líthatók, és más területeken (energetika, ipar, stb.) hasznosíthatók. 

Egyszerű példával ezt úgy szemléltethetjük, hogy a környezeti (klíma, ta-

laj) és agrotechnikai feltételek határozzák meg a növénytermesztés lehetőségeit. 

A növénytermesztés élelmiszereket állít elő közvetlen vagy közvetett emberi fo-

gyasztásra, nyersanyagokat biztosít az iparok számára és takarmánnyal, valamint 

alomszalmával látja el az állattenyésztést. Az állattenyésztés élelmiszereket állít 

elő, a keletkező trágya pedig mint melléktermék ismét a folyamat elejéhez csatla-

kozva biztosítja a talajok termékenységének fenntartásához feltétlenül szükséges 

megfelelő formájú szerves anyagot.  

Ezen ábra alapján többféle következtetés is levonható, egy dolgot azon-

ban feltétlenül le kell szögeznünk: ha a környezeti stabilitás, a talajok egyensú-

lyának és termékenységének fenntartása értéknek számít a gazdálkodásban, akkor 
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tartamos (fenntartható) állattenyésztés növénytermesztési terület nélkül, nö-

vénytermesztés, szántóföldi és gyepgazdálkodás pedig állat nélkül nem kép-

zelhető el. (Lásd a szélsőséges, szakosított állattartó telepek illetve állat nélküli 

növénytermesztő nagyüzemek környezeti, állat- és növényegészségügyi valamint 

talajdegradációs problémáit!)  

Magyarország mai 0,4 számosállat
13

/ha állatsűrűsége ehhez nem ele-

gendő. A két terület aszinkronitásának megszüntetése létkérdés, és ez különösen 

igaz védett és érzékeny természeti területeinken, ahol az érzékeny környezet 

stabilitása, értékeinek megőrzése más eszközökkel nem is biztosítható. Bármeny-

nyire meglepő is: ahhoz, hogy az Európai Unióban elfogadott extenzív rendsze-

rek szintjére emeljük az állatsűrűséget jelentős állatlétszám-gyarapítást kell 

végrehajtanunk! Ez végeredményben intenzitás növelést jelent a mai helyzethez ké-

pest, ami – bármilyen groteszkül is hangzik – az extenzív gazdálkodási rendszerek 

kategóriájában támogatható. Az EU kategóriarendszere szerint ugyanis extenzívnek 

fogadható el az a gazdálkodási rendszer, amelynek állatsűrűsége 0,5 – 1,4 szá-

mosállat/ha érték között mozog. Magyarországon egyébként a számosállat létszám 

a két világháború között 1 – 1,2 db/ha körül alakul.  

E talaj-növény-állat-talaj körfolyamatok helyreállítása a környezetbarát, 

fenntartható környezet- és tájgazdálkodás kulcskérdése. 

                                              
13

 számosállat: 500 kg élősúlyú állat 
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3.6. ALAPLEMEI, FŐ ÖSSZETEVŐI A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN 

 

A növénytermesztés környezeti alkalmazkodó képességét a biológiai ala-

pok (növényfajok, fajták) tájnak és termőhelynek megfelelő megválasztása, a két 

oldal (igény és adottság) összhangja alapvetően meghatározza, ám abban a vetés-

váltás és a vetésforgó elveinek, a növénynemesítésnek és a fajtapolitikának, a ta-

lajkímélő művelésnek és a talajvédelemnek, a talajerő-gazdálkodásnak és a trá-

gyázásnak, a növényvédelemnek, valamint mindezek termőhelynek megfelelő 

összhangjának is döntő szerepe van, és mindez együttesen határozza meg a gaz-

dálkodás hatékonyságát, gazdaságosságát, hosszú távú kiegyensúlyozottságát, a 

környezetre gyakorolt hatását és végső soron piaci alkalmazkodó-képességét is. 

Az ehhez szükséges keretek, rendező elv megteremtése érdekében a tájhoz - mint 

természeti, gazdasági és társadalmi egységhez - annak adottságaihoz való lehető 

legtökéletesebb alkalmazkodásra, azok kihasználásával speciális minőségű ter-

mékek előállítására van szükség. A táji adottságokhoz való alkalmazkodásnak a 

következő fő területekre kell kiterjednie: 

 a tájba illő biológiai alapok (növényfaj- és fajtaszerkezet) megterem-

tése, azok társítása, vetésváltásba, vetésforgóba illesztése (sokszínű-

ség az egyoldalúság, pl. monokultúra helyett); 

 a tájanként eltérő agroökológiai adottságoknak és a termeszthető nö-

vényfajok igényeinek megfelelő gazdálkodási módszerek (talajművelés, 

talajvédelem, talajerő-gazdálkodás, trágyázás, vetés, növényápolás, nö-

vényvédelem, betakarítás) alkalmazása. 

Vegyük tehát sorra ezeket a területeket, amelyek a táji, termőhelyi alkal-

mazkodásnak, a növénytermesztés környezeti és gazdasági stabilitása fenntartá-

sának alapeszközei. 

3.6.1. Vetésszerkezet, növényfaj- és fajtaszerkezet  

 

3.6.1.1. Kialakításának alapelvei 

A környezetgazdálkodási felfogású mezőgazdálkodás s benne a szántó-

földi növénytermesztés három nagy területet ölel fel, azok folyamatos össze-

hangolását célozza. A szántóföldi növénytermesztés tehát nem más, mint: 

 az agroökológiai feltételek (ökológia), 



 203 

 a kultúrnövények ezekkel szemben támasztott igényei (biológiai ala-

pok) és 

 a két oldal összehangolását-, eltéréseik közelítését célzó megoldások 

(termesztési módszerek), technológiai beavatkozások (agrotechnika) 

összessége és azok szervezése (gazdálkodás). 

Csak az a gazdálkodási mód, termesztési rendszer képes egyidejűleg a 

termelési- valamint a biológiai és társadalmi élettérfunkcióknak megfelelni, 

amely nem a teret, a környezetet alakítja az elhatározott tevékenységek, ágazatok 

igényeihez, hanem a környezeti feltételekhez alkalmazkodó, környezetében bele-

simuló, annak adottságait a lehető legnagyobb mértékben kifejező struktúrákat, 

tevékenységeket, ágazatokat használ. Más szavakkal ez a gazdálkodás az adott-

ságokból – a környezeti feltételekből és a hagyományokból – vezeti le a tö-

rekvéseit, nem pedig fordítva.  

Az alkalmazkodó növénytermesztésnek alapeleme mindezek alapján a 

környezeti adottságokhoz illeszkedő vetésszerkezet, növényfaj- és fajtastruk-

túra kialakítása. Ha ugyanis a termesztett növényfajok környezeti igénye jelentő-

sen eltér a termőhely adottságaitól (pl. a gumipitypang vagy a gyapot igényei 

Magyarország adottságaitól, lásd az 1950-es évek!), akkor a különbség csak 

olyan mértékű külső energiabevitellel (zárt tér, fűtési, világítási program, automa-

tizált szabályozás, stb.) egyenlíthető ki, amely a termelést magát értelmetlenné, 

gazdaságtalanná teszi, a környezetet pedig tovább rombolja. Ezt a problémát ko-

rábban, a 3.4.3 fejezetben érintettük. 

A növényszerkezet gyakorlati kialakításának birtoktervezési, földhaszná-

lat-tervezési szempontjaira a 5.2. fejezetben még részletesen visszatérünk. Itt 

azonban annyit már mindenképpen el kell mondanunk, hogy a nö-

vény/vetésszerkezet ökológiai feltételekhez való illesztése alapvetően két mód-

szerrel érhető el:  

 olyan növényfajok és fajták kiválasztásával, amelyeknek 

agroökológiai igényei közel állnak az adott terület termőhelyi adottsá-

gaihoz, illetve  

 olyan fajták nemesítésével, amelyek az adott terület környezeti feltét-

eleinek megfelelő agroökológiai igényekkel rendelkeznek. 

Ennek megfelelően érdemes ismét átvizsgálnunk ősi, őshonos, vagy 

régen honosult növényfajainkat és fajtáinkat, valamint célszerű ismét átgon-

dolnunk nemesítési és fajtaminősítési programjainkat, elveinket és céljainkat 
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abból a szempontból, hogy mennyire felelnek meg ill. milyen mértékben használ-

hatók alkalmazkodó gazdálkodási rendszerek biológiai alapjainak megteremtésé-

re.  

Lássuk először a szerves fejlődésben kialakult ősi vagy régen honosult ha-

szonnövényeinket, majd vizsgáljuk meg a nemesítés, a fajtaelőállítás és -minősítés 

céljait és szerepét az alkalmazkodó gazdálkodás igényei szempontjából.  

3.6.1.2. Ősi és őshonos haszonnövényeink 

Az ökológiai alkalmazkodásban ismét meghatározó lehet azon ősi és ős-

honos vagy régen honosult növényfajaink és -fajtáink ismerete és használata, 

amelyek az évszázados-évezredes alkalmazkodási folyamat eredményeképpen 

legjobban hasonultak környezetükhöz. 

3.6.1.2.1. Bevezetés 

A Kárpát-medence Európa egyik legrégibb kultúrája. Nyolcezer évre te-

kint itt vissza a növénytermesztés, ötezer évre a zöldségtermesztés és kétezer évre 

a gyümölcstermesztés. A gabonafélék többsége a neolitikus aratónépességekkel 

került be a Kárpát-medencébe, a hüvelyes növények nagy része a tell kultúrák 

népeivel a középső bronzkorban, a termesztett gyümölcseink és a szőlő a római 

hódítással egyidőben. Ez kiegészült a honfoglaló magyarság keletről hozott nö-

vényismeretével, és később a kereszténység felvételét követően a nyugatról érke-

ző haszonnövény fajokkal és termesztési tapasztalattal (9.4. melléklet). Az Újvi-

lág felfedezése után újabb kultúrnövények érkeztek hozzánk. A növényfajok új 

hazára találtak, és itt másodlagos génközpontjuk alakult ki.  

Kultúrnövényeink tehát nem európai eredetűek: nagyobb részben óvilági, 

kisebb részben újvilági származásúak. Bekerülésük ideje és körülménye eltérő. 

Mégis a legtöbb fajt közülük „őshonos”-nak, helyesebben „régen honosult”-nak 

kell tekintenünk, mert kultúrflóránk részévé váltak, a fajták közül pedig sokat 

„hungaricum”-ként tartunk nyilván.  

A mezőgazdaság viszonylag fiatal termelési ág: a háziasítás cca. 10-12 

ezer éve kezdődött el a Közel-Keleten, Európában 6-8 ezer éve (Zohary & Hopf 

1988). Domesztikáció alatt az ember szempontjából hasznos növények és állatok 

feletti társadalmi ellenőrzést értünk. Az ember az akkori természetből többszöri 

szelekcióval válogatta ki az első gabonaféléket és hüvelyes növényeket.  
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A környezet emberi hatásra történő megváltozása a domesztikált növé-

nyek és állatok megjelenésével kezdődött el a Közel-Kelet „termékeny félhold” 

vidékén (Irán, Afganisztán, Délnyugat-Anatólia) az ún. „neolitikus forradalom” 

időszakában, Kr.e. 8-7. évezredek táján. A Balkánra, s onnan a Kárpát-medence 

területére a termesztett növények és állatok már a Kr.e. 6. évezred végén átterjed-

tek (Füzes 1990).  

A növényleletek azt mutatják, hogy az itt élt népességek beköltözésükkor sa-

ját addig termesztett növényeiket hozták magukkal és termesztették tovább. Ezért a 

jelen korunkat megelőző időkben mindenképpen a termesztett növények kultúrafüg-

gőségéről kell beszélnünk. Az idők folyamán számos, korábban egy-egy kultúrára oly 

jellemző kultúrnövény vált gyomfajjá, vagy tűnt el szinte nyom nélkül. 

A földművelésre és állattenyésztésre való áttérés nagyon sokoldalú viszony 

kialakulásának kezdete a természet és az ember között. Ez a változás - különösen a 

kezdetekben - rendkívül lassú volt. A növénytermesztés a természetes vegetáció ro-

vására erősödött fel. A termesztett növények és a környezet viszonyát a Kárpát-

medencében élt népességek életmódja és a klimatikus viszonyok határozták meg. A 

károsnak ítélt és nem tenyésztett fajok irtása, a kultúrfajok kizárólagos termesztése az 

újkortól a többi faj fokozatos gyérüléséhez, nem egy esetben eltűnéséhez vezetett. A 

természetes fitocönózisok jelentős része napjainkra mesterséges kultúrtájjá változott. 

Az erdők nagy részét kiirtották, helyüket szántóföldek, gyümölcsösök, legelők és te-

lepülések foglalták el. A vegyszerek fokozott használata hatással van a talaj biocönó-

zisára, a vizek ökoszisztémájára. Mindezek következtében a fajok létszáma a kritikus 

érték alá süllyedt (Ghimessy 1984).  

3.6.1.2.2. Az agrobiodiverzitásról 

A természetestől eltérő vegetáció és a hozzá kapcsolódó technológia kihatás-

sal volt és van a növényfajok életfeltételeire, a diverzitás változására. Míg a természe-

tes vegetációhoz tartozó fajok diverzitása (spontán diverzitás) csökken, addig a 

kultúrfajok diverzitása növekszik. A kultúrfajok között azonban számos konkurrens 

gyom is található, melyek életritmusa hozzáidomult a gazdanövényéhez.  

A tudatos szelekció, azaz a nemesítési munka olyan új változatok (fajták, 

hibridek, klónok stb.) létrejöttéhez vezet, amelyek korábban soha nem léteztek, 

ily módon is növelve a kultúrfajok diverzitását. A mezőgazdasági termelés tehát 

mind a spontánfaj- mind a kultúrfaj-diverzitásra hatással van. 
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Az agrobiodiverzitás a biodiverzitás része: a termesztett növények sokfé-

leségét jelenti. Fogalomkörébe tartoznak az agrobiocönózisok (mezőgazdasági 

művelés alatt álló területek), az ott lévő kultúrflóra (a kultúrfajok fajtái, változa-

tai), az ott élő egyéb növényfajok (gyomok, gombák, algák stb.) és a genetikai 

tartalékok. Genetikai tartalékok alatt a köztermesztésből kikerült fajtákat, tájfaj-

tákat, ökotípusokat és a kultúrnövények vad rokonfajait értjük.  

Az „agrobiodiverzitás” fogalmát – kiterjesztve a szántóföldi, kertészeti 

és zöldségnövényekre, szőlőre és dísznövényekre, beleértve a gyomnövényeket is 

– hazánkban először 2000-ben használtuk (Gyulai 2000). Amennyiben a növényi 

kultúrák múltjával, fejlődésével foglalkozunk, úgy célszerű „történeti 

agrobiodiverzitás”-ról beszélni. 

Az archaeobotanika a történeti agrobiodiverzitás megismerésének egyik fon-

tos eszköze, a római korig az agrártörténet egyetlen forrása. A növényleletek segítsé-

gével következtetni tudunk az egykori kultúrák embereinek növénytermesztési és nö-

vénytani ismereteire, gazdálkodására, táplálkozási szokására, környezetére. A régé-

szeti feltárásokból származó növényi makrofossziliák (magvak és termések) vizsgála-

tával foglalkozó archaeobotanikának különösen akkor nő meg a jelentősége, ha az 

előkerült növények termesztésére semminemű, vagy csak igen kevés régészeti, írásos 

és ikonográfiai anyag áll rendelkezésre. Különösen érvényes ez a Kárpát-medence 

prehisztorikus kultúráinak növénytermesztésére. 

3.6.1.2.3. A tájfajta fogalma 

A régi korok növényei – szemben a mai monokultúrában tartott, geneti-

kailag sokszor túltenyésztett, homogén állományú, hamar leromlásnak induló faj-

tákkal – oly mértékben illeszkedtek a környezetbe, hogy azzal szerves egységet 

képeztek. Egy-egy táj, tájegység saját fajtát „nevelt” belőlük. A tájfajták a ma 

termesztésben lévő, jobbára külföldi fajtákkal szemben ősibb típust jelentenek, 

azoktól fenológiailag is eltérnek, mégis inkább genotípus-keverékként értelmez-

hetők. Azaz mai értelemben véve az egykori tájfajták inkább fajtakeverékek vol-

tak. Elsősorban tömegszelekciós úton kerültek termesztésbe, és az adott helyen 

stabil, ún. egyensúlyi populációt alkottak. Pl. ha egy „tájpopulációból” eltávolít-

juk az idegen típusokat, úgy máris új fajta jön létre (Barabás et al. 1987). A tájfaj-

ták genetikai adottságaiknál fogva ellenállók, az extenzív termesztési körülmé-

nyeket jól bírják. A modern fajtáktól hozam tekintetében általában elmaradnak, 

de minőség tekintetében sokszor felülmúlják őket.  
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Középkori és újkori forrásokból tudjuk, hogy a régi magyar gabonák és 

gyümölcsök Európa szerte híresek voltak. A tájfajták uralma nagyjából a 19. szá-

zad második feléig, a 20. század elejéig tartott, amikor is megjelentek a gabona és 

zöldségnemesítés első fajtái, ill. mindenki számára elérhetők lettek az új, „ker-

tésztől” vett fák. Ezek a gyümölcsfaiskolák (árudák, lerakatok) már nem a ha-

gyományos tájfajtákat kínálták eladásra, hanem az egyre nagyobb mértékben a 

nyugat-európai nemesítők termékeit. Ebbe a folyamatba a magyar növénynemesí-

tők is bekapcsolódtak.  

A mind nagyobb termőképesség eléréséért folytatott folyamatos harc, a 

fogyasztási igények, a technológiai, közgazdasági és politikai viszonyok változá-

sai, de a divat is állandóan módosították a kultúrnövények fajtaösszetételét, a 

termesztésben lévő fajták életét lerövidítették. A két világháború közötti időszak-

ban egy-egy búzafajta termesztésben eltöltött ideje még 15-20 év volt, de a Bán-

kúti 1201-es búzafajta esetében ez közel 40 év volt. Mára ez az időszak lecsök-

kent 4-5 évre.  

3.6.1.2.4. A tájfajták létrejöttének okai 

A Kárpát-medencére a különböző kultúrák által behozott kultúrnövények 

genetikai variabilitása jelentős mértékben meghaladja a származási helyükön (el-

sődleges génközpont) található sokféleséget. Ennek az oka a Kárpát-medence 

mozaikosságában keresendő. Erre a földrajzi területre már a pleisztocén idejétől 

éghajlati, talajtani és növénytani mozaikosság volt a jellemző. Makroszinten há-

rom klímaöv találkozik itt: kelet-nyugati irányban csökken a kontinentalitás, nyu-

gat-kelet irányban pedig az óceanitás, délről északra felé haladva a szubmediter-

rán hatás. A Köppen-féle felosztás (in: Sümegi 2000) szerinti klímaterületek a 

következők: döntően óceáni hatás alatt áll a Dunántúl, döntően erdős-steppe zó-

nájában fekszik az Alföld és a Duna-Tisza köze, a Kárpátok vidéke döntően 

szubkárpáti-kárpáti klímahatás alatt áll, a Bakony-környéke ún. átmeneti zónába 

tartozik, míg a Balatontól délre, délnyugatra fekvő vidékek már szubmediterrán 

hatás alatt állnak. A hegyvidékek északi és déli lejtőin, a folyóvölgyekben ezek a 

makrohatások már kevésbé érvényesülnek, sajátos mozaikosságuk alakult ki. Az 

éghajlati mozaikosság következtében a növényzeti övek is mozaikossá váltak. 

Mindezek hatással voltak az amúgy is sokszínű alapkőzeten létrejött talajok fej-

lődésére. 

A Kárpát-medencének a negyedidőszakban kialakult mozaikossága ha-

tással volt az ide érkezett emberi kultúrákra is. A különböző éghajlati területekről 

hozzánk vándorolt népek korábbi környezetükhöz leginkább hasonló életteret vá-
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lasztottak lakhelyül. Nyilván csak itt tudták felhalmozott gazdasági ismereteiket 

jól kamatoztatni. Ezzel magyarázható területi elhelyezkedésük. Így ezek a kör-

nyezeti határfelületek egyúttal kulturális határfelületnek is bizonyultak.  

Ennek a földrajzi és kulturális mozaikosságnak következtében jött létre a 

magyarság ősi búza génkészlete: a „proles hungarica”. A kontinentális éghajlatú Al-

föld és annak peremvidékei: Galícia, Bukovina, Besszarábia, Nyugat-Ukrajna a világ 

egyik legjelentősebb búzatermő körzete. Ezt a minőségi búzanemesítés mindig is fel-

használta.  

3.6.1.2.5. A kultúrnövényfajta-használat és a sokféleség forrásai 

A Kárpát-medence sajátos klimatikus és ökológiai viszonyai, a kultúrnö-

vényeknek a termesztésben eltöltött hosszú ideje és az ezzel együtt járó népi sze-

lekció következtében igen magas fokú diverzitása jött létre (Surányi 2002). Azt 

azonban továbbra sem tudjuk, hogy mióta léteznek fajták? Nem tudjuk, hogy kik, 

mikor, és hogyan állították elő az első fajtákat? 

A kultúrnövények magyarországi fajtahasználatának kezdeteit írásos for-

rásokra támaszkodva a gyümölcsöknél már a középkorig vissza tudjuk vezetni 

(Surányi 1985). A gabonaféléknél ez már nehezebb (Koháry in print). A zöldség-

növényeknél ez jó esetben is csak az újkorig sikerül (Kapás 1997). A római kor-

ban már több fajtáját termesztették a borszőlőnek (Gyulai 2002). A bortermő sző-

lő (Vitis vinifera subsp. vinirera) fajtadiverzitása a középkorban tovább bővült 

(Facsar 1970).  

A fajtajelleg nehezen vagy egyáltalán nem mérhető, forma és 

alakindexszekkel alig kifejezhető jelenség. Számítógépes képelemzési vizsgála-

tokkal kimutattuk, hogy nagyobb recens gabona populáció esetében a szemtermé-

sek metrikus értékekkel kifejezhető alak értekei (pl. hosszúság, szélesség, magas-

ság) és dimenzió nélküli forma indexei (pl. hosszúság/szélesség aránya, össze-

nyomottság, tömörség) alkalmasak lehetnek bizonyos faj alatti taxonok jellemzé-

sére (Rovner & Gyulai 1999). Ezek azonban csak nagy létszámú populáció esetén 

megfigyelhető jelenségek.  

Régészeti magleleteknél - viszonyítási alap nélkül - a fajtahasználat bizonyí-

tása még nehezebben járható út. Mégis számos nyomból arra következtetünk, hogy 

már a korai időkben léteztek gabona (táj)fajták. A fajtahasználat kezdeteire elsősor-

ban a régészeti feltárásokból előkerülő szenült gabonamaradványok összehasonlító 

metrikus méréseiből következtetünk. Egyes magyarországi késő neolitikus tönke 
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(Triticum turgidum subsp. dicoccum), késő népvándorlás kori közönséges búza (T. 

aestivum subsp. vulgare) és törpe búza (T. aestivum subsp. compactum) szemtermé-

sek, középkori rozs (Secale cereale) populációinak alak és forma jegyei mégis arra 

utalnak, hogy egy régészeti korszakon belül, máskor egyazon kultúrához vagy 

kultúrirányzathoz tartozó lelőhelyek gabonaleletei között faji szinten túl is létezett 

hasonlóság, ami közös származási helyre utal. 

Azonban az újkorig még semmiképpen sem szabad valamiféle gabona-

nemesítésről beszélni, így a különféle gabonák csak helyi tájfajták, vagyis bizo-

nyos körülményekhez idomult, néhol esetleg tömegkiválasztással „nemesített” 

típusok lehettek. 

A történeti fajták megismerésének kimeríthetetlen tárháza a néprajz és a 

történeti ökológia. Egy-egy tájegységről vagy településről szóló néprajzi monog-

ráfiákban majd mindig találunk utalásokat gyümölcsökre vonatkozóan. A tájfaj-

ták keletkezésének idejét megállapítani ma már nem lehet. A fajták meghatározá-

sa sok gondot okoz, mert elnevezéseikben sok az átfedés. 

Az alábbiakban történeti adatokra hivatkozva szeretnénk ízelítőt adni a 

Kárpát-medence középkori és kora újkori fajtagazdagságáról: 

„Középkori okiratok elég sok gyümölcsfajtánk nevét megőrizték [...] e 

fajták nagyon kezdetlegesek, erre utal a cigány, csóka és vad jelző is... Körte: 

árpávalérő, mézes, sár, veres, telelő. Sárkörte egy sárga körténk volt, telelő va-

lamelyik régi téli körténk. Alma: veres, fűz, telelő. Veres vagy piros almán abban 

az időben nyilván a Simonffy pirosat értették, amelyet kék almának, cigány almá-

nak is neveznek, továbbá a kenézi pirosat, amely szintén ősi fajta. Szilva: kökény-

szilva, sárszilva. A középkor csak a kökényszilvát ismerte, a kéket és a sárgát, 

amely utóbbi később a dobzó szilva nevet kapta. (Megj.: a házszilva a kökény- és 

a cseresznyeszilva kereszteződéséből amfidiploidiával jött létre.) Meggy: cigány-

meggy. Ezeken kívül középkori ősiségűek a különleges magyar diófajták és - 

amennyiben megkülönböztethetők - magyar berkenyefajtáink” – írja róluk 

Rapaics (1943).  

Az állandó és folyamatos szelekciós nyomás valamennyi gyümölcsnél, de 

különösen az almánál és a körténél soha nem látott fajtagazdaságot eredménye-

zett (Surányi D., 1988; és Ivancsics J., 1995). A fajtadiverzitás elérte történelmi 

maximumát (25. ábra).  
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25. ábra: A gyümölcsök fajtadiverzitásának változása 
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A fajtahasználat és sokféleség forrásait, azok változását jól szemlélteti 

szőlőkultúránk változása, történeti fejlődése, összetett volta. Alapvető a római 

eredetű helyi gyakorlat, amely a Balaton környékén még a népvándorlás viharait 

is túlélte. Ez egészült ki a honfoglaló magyarság keletről hozott szőlőtermesztési 

ismereteivel. A középkori feudális viszonyok igen jó hatással voltak a szőlőkultú-

rára. A sok pusztítás ellenére a török hódítás kedvezett bizonyos zöldségfélék (el-

sősorban dinnyék) és dísznövények (rózsa, nárcisz, tulipán) terjedésének, és nem 

korlátozta a szőlőkultúra fejlődését (Égető 1993). A látszólagos ellentmondás a 

Korán közismert borfogyasztási tilalmából ered. A megtermelt must- és bor utáni 

adók, azok kereskedelme azonban tekintélyes jövedelmet jelentett. A szőlőből 

készült, a törökök által sűrűn fogyasztott főzött, fojtott, sűrített és édes mustnak 

„pekmez” volt a neve, és „petymez”, „peszmeg” néven a magyarság körében is 

kedvelt ital volt (Andrásfalvy 1961). Ráadásul a borivás tilalmát nem vonatkoz-

tatták szigorúan a „főzött bor” (pálinka) fogyasztására (Feyér 1981). A magyar 

lakosok mellett a törökök is foglalkoztak szőlőtermesztéssel.  

A legrégebbi szőlőfajtáink magyar nevei is fennmaradtak. 1410-ből 

származó oklevélben Hasártó szőlő nevével találkozunk: „vinee Hasártószőlő 

dicte”. Ez híghúsú szőlőfajta lehetett. Egy 1454-ből származó oklevél a Csersző-

lőről szól: „vineam suam Cserszőlő”. Ez azonos lehetett a Balaton környéki igen 

korai csemegeszőlővel, a Gohérral. Ez hosszú bogyójú, sárgásfehér, igen édes, 
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augusztusban érő szőlő volt. Ugyancsak 15. századi a Kecskecsöcsű fajta első 

említése. Ennek az ókorig visszavezethető későn érő fajtának a fürtje nagy, bo-

gyói méretesek és jellegzetesen hosszúkásak, héja vastag, húsa kemény. 

Fabriczius említi a Vadfekete szőlőt. Később más neveken is felbukkan: Cigány-

szőlő, Csókaszőlő. A későn érő fajta fürtje középnagy, bogyója gömbölyű volt. 

Bora fanyar, savanyú, sötétpiros volt. A középkorban, ami kevés hazai vörös bor 

volt, ebből a fajtából készült. Fabriczius szójegyzékében olvashatunk még a Bol-

gár szőlőről. Rapaics (1940) szerint ez egy hosszúkás, nagy bogyójú csemegesző-

lő lehetett, olyasféle, mint az Afuz Ali.  

Régi magyar vagy magyarnak vélt szőlőfajták - felhasználva Németh 

Márton adatait - Csoma (1995) szerint a következők: Ágosfark, Bakszem, Bala-

toni, Betyár, Berkenyelevelű, Bihari, Boros, Cudarszőlő, Cukorszőlő, Csalóka, 

Demjén, Fehér kövidinka, Fehér tökszőlő, Fekete tökszőlő, Fodroslevelű borsző-

lő, Fügeszőlő, Fügér, Gergely, Gorombaszőlő, Kéklőpiros, Kolontár, Kovács 

kréger, Ködszőlő, Kőporos, Kübeli, Lágylevelű, Lágyszőlő, Mélyvölgyű, Öreg 

sárfehér, Pettyes, Piros gránát, Piros kéknyelű, Polyhos, Rohadó, Rókafark, Szek-

szárdi, Szőkeszőlő, Tihanyi, Tótfekete, Tótika, Tótszőlő, Tököspiros, Tulipiros, 

Tükörszőlő, Zöld hajnos. Csemegeszőlők: Csíkos muskotály, Gyűszűszőlő, Pap-

sapka, Tüskéspúpú. 

A hazai szőlészetnek alig kiheverhető károkat okozott az 1875-97 között 

pusztító szőlő gyökértetű járvány. A filoxéravész után az országban gyakorlatilag 

újra kellett kezdeni a szőlőtelepítést. Új fajták és alanyok jelentek meg. Az újrate-

lepítés egyrészt a filoxérának ellenálló oltványokkal és amerikai direkttermők 

formájában történt, ill. a filoxérának nem kedvező homokon valósult meg. A ne-

mes fajták rovására az olcsó szaporítóanyagot jelentő direkttermő szőlők kezdtek 

terjedni, különösen a kisgazdák körében.  

Ki tudja hogyan változott volna a fajtadiverzitás, és milyen fajtákat ter-

mesztenének ott ma is, ha a filoxéra járvány tíz év alatt ki nem pusztítja teljesen 

Tokaj vidékének szőleit. Az újratelepítés után a fajtadiverzitás mértéke erősen 

lecsökkent, gyakorlatilag beállt a mai szintre. Míg sokan ezt sok évszázados egy-

ségesülési folyamat betetőzéseként fogják fel, addig a diverzitás ilyen mértékű 

csökkenését történeti, természetvédelmi, néprajzi szempontból csak pótolhatatlan 

veszteségként értelmezhetjük (26. ábra). 
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26. ábra: Tokaj-hegyalján termesztett szőlőfajták diverzitásának változása 
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3.6.1.2.6. A gyomnövények 

A kultúrnövények mellet legalább ilyen érdekes a gyomnövények hazai tör-

ténete. A Kárpát-medence szinantropizációja a neolitikum óta folyamatosan tart 

(Terpó 2000). A neolitikum kezdetén (Körös-kultúra) a tájban idegen, új fajok jelen-

tek meg. Mindez összefüggésben áll a növénytermesztéssel. A gabonatermesztés 

kezdetén az alakor, tönke és árpa voltak a jellemző gabonák, majd a bronzkortól kie-

gészültek a rövidebb tenyészidejű kölessel. A termesztett növényekkel együtt, első-

sorban Kisázsia és a Mediterraneum felöl, kisebb mértékben Ázsia irányából, számos 

olyan vad faj is érkezett, amelyek eredeti hazájukban a kultúrnövények őseivel társu-

lásban éltek, azok vad rokonfajai voltak. A termesztésben azonban csak mint „gyom” 

szerepeltek. A pollenvizsgálatok is megerősítik a pázsitfűfélék (Poaceae) 

szubboreális (bronzkor) és a szubatlantikus (vaskor- történelmi korok) fázisokban 

végbement expanzióját.  

Néhány régészeti maglelet előfordulási körülményeiből (tisztított készle-

tek) arra következtetünk, hogy egyes gyomfajok: pl. fehér libatop (Chenopodium 

album), gabonarozsnok (Bromus secalinus) egyes korszakokban (pl. középső 

bronzkor, késő népvándorlás kor) a nemesítés kezdetén álló ún. szekundér kul-

túrnövények voltak. De mielőtt kultúrnövényekké váltak volna, a kultúrák meg-

szűnésével visszaalakultak gyomnövényekké.  

A magyarországi gyomtársulások történetével kapcsolatban a következő-

ket mondhatjuk el: az első szegetális társulások a neolitikumban és a bronzkorban 

viszonylag fajszegények voltak. A vaskor kezdetén, összefüggésben a földműve-

lésben és a növénytermesztésben bekövetkezett, elsősorban klimatikus okokra 
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visszavezethető változásokkal, számos új faj jelentkezett: általában alacsony szá-

rú gyomok. A szegetális vegetáció differenciálódása a római korban kezdődött el. 

A középkorban a kiteljesedő mezőgazdasági művelés, az ezzel együtt járó trágyá-

zás és egyéb talajerőfenntartási eljárások, a vízszabályozások hatására a gyomfló-

ra addig nem látott gazdagságot ért el. Kezdtek uralkodóvá válni a nitrofil, kúszó, 

árnyéktűrő fajok. Az őszi vetésű gabonaféléket károsító gyomfajok száma a 13. 

századtól kezdve - a bővülő gabonatermesztéssel összhangban - a 15-16. századig 

tovább emelkedett. A termesztett kapások (hüvelyesek, kabakosok) fajszámának 

emelkedésével összefüggésben a tavaszi vetésű gabonafélék, illetve a kapás kul-

túrák gyomnövényeinél is bővülést tapasztalunk. A gyomtársulások a középkor 

során érték el mai - de a nagyüzemi agrotechnika és az erőteljes ruderalizálódás 

előtti - fajösszetételüket.  

3.6.1.2.7. A tájfajták megőrzésének és termesztésbe vonásának lehetőségei 

A genetikai sokféleség ijesztő mértékű csökkenése az országhatárokon 

túlnyúló, az egész földet érintő probléma. A FAO (Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations) felmérése (FAO 1995) szerint évente 50.000 

kultúrnövény tájfajta/ökotípus tűnik el a világon. 

A tulajdonviszonyok megváltozása, a mezőgazdaságban végbement változá-

sok nálunk is végveszélybe sodorták a szórványként még meglévő ősi kultúrnövény 

tájfajtákat. Bíztató, hogy egyre erősödik az igény a Kárpát-medence „őshonos” fajtái-

nak megmentésére. Ennek érdekében ismernünk kell történetüket, a történelem során 

játszott szerepüket és jelen helyzetüket. 

A régi fajták begyűjtése és fajtafenntartása, továbbá a fajtabélyegek és tu-

lajdonságok leírása a génmegőrzés feladata. Ily módon a génmegőrzés nemzeti 

jelleget kapott. Az ősi tájfajtákat eredeti termőhelyeikről kiszorulva, parlagokon 

és egyéb elhagyott területeken, vagy idős gazdák kertjeiben, horgosokban találjuk 

meg. Sajnos a génmegőrzés általában csak a fajták begyűjtésére korlátozódik, az 

adott fajta elterjedését csak ritkán vizsgálja.  

A génbankok, ill. a fajtagyűjtemények található tájfajták és változatok, a 

nemesített fajták és a kultúrfajok vad rokonfajai, a különböző nemesítésű vona-

lak, hibridek a nemesítői munkát is segítik. Az utóbbi években bíztató eredmé-

nyek születtek a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében kijelölt Ér-

zékeny Természeti Területek hálózatába tartozó részek agrobiodiverzitásának, 

gazdálkodásának szoció-ökonómiai felmérésében (pl. Szatmár-Bereg, Dévavá-

nya, Őrség-Vendvidék) (Holly et al. in print). 
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A „génerózió” nyomon kísérésére, annak megállítására, a kutatások ko-

ordinálására már számos nemzetközi egyezményt kötöttek, az egyes országok 

szervezetek jöttek létre. Hogy még sincs béke ezen a területen, annak az az oka, 

hogy a nemesítők és a génmegőrzéssel foglalkozók céljai és módszerei, de főként 

érdekei, nem mindig esnek egybe, bár mindannyian a genetikai variációk sokasá-

gával dolgoznak. Amíg a génmegőrzéssel foglalkozó társadalmi és szakmai szer-

vezetek/intézmények célja, hogy a genetikai variációk minden lehetséges változa-

tát felkutassák, addig a nemesítők a genetikai variációk sokaságából csak a neme-

sítés céljának leginkább megfelelő változatot keresik.  

A növényi génforrások megőrzésének nemzetközi szintű koordinálását 

1993 óta a Növényi Génforrások Nemzetközi Intézete (International Plant 

Genetic Resources Institute) végzi. Foglalkozik  a módszerek, technikák és 

pénzforrások feltárásával, kutatásával a génmegőrzés valamennyi területén (ex 

situ, in situ, on farm). A génmegőrzés terén elért eredményeket mutatja, hogy vi-

lág génforrás gyűjteményeiben több mint 4 millió tétel található (FAO 1995). 

Magyarországon 4,7 millió hektár szántóterülettel rendelkezik, amelyen 

nagyrészt szántóföldi és kertészeti növénykultúrák termesztése folyik. Az 

agrobiodiverzitást 350 kultúrnövényfaj 4000 elismert és termesztett változata je-

lenti (Heszky, Bódis & Kiss 1999). A 25 hazai génbankban 1200 növényfaj cca. 

80.000 tétele, mint genetikai tartalék áll rendelkezésre. Az átfedéseket leszámítva 

ez cca. 60.000 tételt jelenthet. A hazai génkészlet ennek csupán csak cca. 35 %-a, 

ráadásul ez a gazdaságilag fontosabb növényeknél jó, ha eléri a 20 %-ot (Heszky, 

Bódis & Holly 2002). 

Az 1959-ben alapított és az 1993-tól országos koordinációs feladatokat 

ellátó génforrás megőrző központtá alakult tápiószelei Agrobotanikai Intézet élen 

jár a hazai gabona és zöldségnövények genetikai tartalékainak megőrzésében 

(Holly & Unk 1981). Hazai és nemzetközi előírások szabályozzák az „ex situ” 

munkát, melynek során a fajtákat meghatározzák, magjait konzerválják: „in vivo” 

génbanki ültetvényeken, magtárolókban fagyasztás nélkül, vagy mélyfagyasztott 

állapotban, egyes zöldségnövényeket „in vitro” körülmények között merisztéma 

tenyészetekben. Rendszeresen megjelenő Index Seminum kiadványokkal tájékoz-

tatják a hazai és külföldi partnereket a gyűjteményeinkben található genetikai 

anyagokról.  

Az „in situ” génmegőrzés során a tájfajtákat és helyi típusokat eredeti 

termőhelyükön ún. izoklimatikus és edafikus viszonyok között tartják fenn. Az 

„on farm” génmegőrzés lényege, hogy a genetikai anyagokat származási helyü-
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kön, gazdákhoz, kiskertekbe helyezik ki. A termesztés során a gazdák megkedve-

lik azok formáit, színeit, ízeit stb., és a szerződés után maguk kérik, hogy immá-

ron mindenféle kötelezettség vállalása nélkül foglalkozhassanak a szaporítóanyag 

termelésével és hasznosításával. Így válik a statikus jellegű génmegőrzésből di-

namikus jellegű, távlati célokat is figyelembe vevő génfenntartás.  

A régi tájfajták megőrzésének és felszaporításának megnyugtató megol-

dását jelentené, ha bekerülhetnének az Érzékeny Természeti Területeken folyta-

tott extenzív, nagyrészt ökológiai gazdálkodásba. Amennyiben sikerül az ilyen 

területeken élő és gazdálkodó embereket érdekeltté tenni a néprajzi és agrártörté-

neti hagyományokon alapuló, régi tájfajtákat felhasználó természetelvű gazdál-

kodásra, úgy ez megvalósítható lehet.  

Az agrobiológiai diverzitás megőrzése tehát nem csekély feladat, ehhez 

állami és társadalmi összefogásra van szükség. A nálunk is egyre jobban terjedő 

„alternatív” vagy „természetelvű”, minőségi, speciális termékeket előállító  gaz-

dálkodás keretein belül mód nyílhat a történeti tájfajták hasznosítására. Termesz-

tésük megnyitná az utat a tájtermesztésre alkalmas, de az intenzív gazdálkodás 

miatt kizsigerelt területek regenerálására is.  

A tájfajták egyben kultúrörökségünk részének tekintendők, ezért megőr-

zésük nemzeti feladat. Az őshonos növények begyűjtésével és termesztésével, 

ismeretterjesztéssel kiegészítve hozzájárulunk a génállomány fenntartásához, a 

biológiai sokféleség, az agrobiodiverzitás megőrzéséhez. A történeti tájfajtákat az 

egykori kultúrkörnyezet maradványaként is felfoghatjuk. Újratermesztésük nem 

csak az etnobotanikai ismereteket bővíti, hanem javíthatja az ember és a környe-

zet viszonyát is, egyúttal új perspektívákat nyitva a fenntartható, minőségi tájgaz-

dálkodás számára. 

3.6.1.3. Nemesítés, fajtamegválasztás 

Magyarország területén az agroökológiai adottságokat illetően a terü-

letnagysághoz viszonyítva igen nagyok az eltérések. A 64. táblázatban a két 

legjelentősebb agroökológiai tényezőcsoport (klíma, talaj) néhány elemének or-

szágon belüli 95 %-os gyakoriságú szélső értékeit foglaltuk össze. 
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64. táblázat: Néhány agroökológiai jellemző 95 %-os gyakoriságú szélső értékei  

Magyarországon (1901-1980) (Ángyán - Menyhért, 1988) 

Jellemző Mértékegység Határértékek P = 95 % 

Alsó Felső 

Napfénytartam (IV-1X) óra 1300 1500 

Léghőmérséklet (IV-IX) C 16 18 

Hőösszeg (IV-IX) C 2910 3260 

Csapadék (X-III) mm 240 320 

 (IV-IX) mm 310 460 

 (X-IX) mm 550 780 

Kötöttség (KA) - 25 60 

pH - 3,9 7,9 

Humusztartalom % 0,4 4,3 

P2O5 ppm 30 380 

K2O ppm 60 480 

Az ország területének legszélsőségesebb 5 %-át figyelmen kívül hagyva 

is igen jelentősek az eltérések. Nyilvánvaló, hogy ilyen széles komfortzónával 

egyetlen biológiai objektum (gazdasági növényfaj, -fajta) sem valószínű, hogy 

rendelkezhet. Olyan fajtákra van tehát szükségünk, amelyek igényeit a termesztés 

helyének adottságai a lehető legnagyobb mértékben kielégítik. Ha tetszik, úgy is 

fogalmazhatunk, hogy ilyen eltérő természeti adottságokat csak a Kárpát-

medencében kialakult ősi, őhonos vagy régen honosult, a termőhelyhez alkal-

mazkodott fajtáinkal, illetve saját génkészleteinkre alapozott speciális nemesí-

tésű tájfajtákkal lehet(ne) megfelelően hasznosítani.  

A sugárzási, hőmérsékleti és nedvességi tényezők együttes figyelembevé-

telével meghatározott, éghajlatilag lehetséges szárazanyag-produkció Magyaror-

szágon 22,5-35,0 t/ha között alakul (Szász, 1981), amely többek között a helyi 

viszonyoknak megfelelő, nemesített tájfajták és a termőhelyi adottságokból kiin-

duló okszerű agrotechnika alkalmazásával érhető el. 

A tájfajtáknak igen fontos jellemzője, hogy az adott hely természeti erő-

forrásait – közülük is elsősorban a beérkező sugárzást – milyen hatásfokkal képe-

sek transzformálni. Ezt egyrészt a fotoszintetikus apparátus típusa és működési 

intenzitása határozza meg. Amíg ugyanis a C3 növények (pl. kalászos gabonafé-

lék) esetében a fotorespiráció hatására a megkötött CO2 jelentős része ismét fel-

szabadul, s ezzel a nettó produkció csökken, eddig a C4-es növények (pl. kukori-

ca, cirok, köles) esetében ez a fotorespiráció (megvilágítás hatására bekövetkező 

"fénylégzés") szinte teljesen elmarad (Hess, 1979). 
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Összességében tehát az alkalmazkodó növénytermesztésnek olyan neme-

sített tájfajtákra van szüksége, amelyek meghatározott termelési körzet 

agroökológiai adottságaihoz a lehető legteljesebben alkalmazkodnak. A meglévő 

tájfajtáink, saját génkészleteink újraértékelése, ismételt termesztésbe vonása va-

lamint a tájnemesítésre való törekvés azonban eredményes csak akkor lehet, ha 

fajtaminősítési elveinket is képesek vagyunk felülvizsgálni. Ne csak az a fajta 

kapjon állami elismerést, amelyiknek országos átlagtermése jó, a termésében a 

különböző kísérleti helyek között jelentős eltérések nincsenek, hanem az a fajta 

is, amely adott körzetben kimagasló eredményre képes, és nem baj, hogy az ettől 

jelentősen eltérő talaj és klimatikus adottságú körzetben akár az utolsó helyre ke-

rül. (Ne kelljen pl. egy Szegeden kiváló, nemesített fajtának mondjuk Szentgott-

hárdon is ugyanilyen jó eredményt adnia!) Miért is kellene egy fajtának egy 1400 

°C effektív hőösszegű, 500 mm csapadékú, uralkodóan csemozjom talajú tájon és 

egy 900 °C hőösszegű, 800 mm csapadékú, uralkodóan kilúgzott barna erdőtalajú 

tájon egyformán versenyképesnek lennie? Kapjanak az ilyen fajták is állami mi-

nősítést, de mondjuk meg, hogy mely körzetekben javasolható a termesztésük. 

Természetesen ebben az esetben a fajták ismerete legalább olyan fontosságúvá 

válik, mint a helyi agrotechnikai ismereteké, azaz még inkább megnő a szaktudás 

jelentősége. 

Ezen ökológiai specializálódás mellett persze változatlanul fontosak 

azok a nemesítési feladatok, amelyek a tápanyag- és vízhasznosítás, a rezisztencia 

(beleértve a klímarezisztenciát is), a szárazságtűrés javítását célozzák. Ez utóbbi 

kérdés megoldása azért is sürgető feladat, mert az ország jelentős területeinek 

klímája már ma is aszályra hajló. Ehhez járul, hogy a távlati prognózisok szerint 

általános - akár 2-3 °C-os - globális melegedésre számíthatunk, ami nálunk a 

Kárpát-medencében valószínűleg a vegetációs időben (nyári félévben) lehulló 

kevesebb csapadékkal és a napos órák számának növekedésével fog együtt járni 

(Rákosi et al. 1982; Csáki szerk., 1985; Mika, 1987). 

Külön hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az ország eltérő mezőgazdasági 

illetve természetvédelmi kapacitású, különböző környezeti érzékenységű területei 

eltérő intenzitási fokú földhasználatot igényelnek, illetve tesznek lehetővé. A kü-

lönböző intenzitási fokú gazdálkodási rendszerek ugyanakkor teljesen eltérő 

karakterű fajtákat igényelnek. Ha egy intenzív, nagy külső energiabevitelt, 

kemizációt és iparszerű, szabályozott, precíz technológiai feltételeket igénylő faj-

tát megfosztunk ezektől az elemektől, az azonnal összeomlik. Az intenzív illetve 

extenzív fajta ráfordításnövelésre adott reakcióit ugyanis a 27. ábrán bemutatott 

elvi sémával szemléltethetjük (Ángyán-Menyhért, szerk., 1997).  
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27. ábra: Eltérő karakterű (intenzív, extenzív) fajták ráfordításnövelésre adott 

reakciójának elvi sémája 

 

Az extenzív fajta a ráfordításnövelésre viszonylag kis termésnöveléssel rea-

gál, ám alacsony ráfordítási szinten lényegesen jobb eredményt ad, mint egy intenzív 

fajta, és a komfortzónája (átlag feletti termést biztosító ráfordítástartománya) is lé-

nyegesen szélesebb. Az intenzív fajtára az jellemző ezzel szemben, hogy viszonylag 

szűk tartományban kimagasló eredményt képes adni, ám az ettől eltérő tartományok-

ban termése rohamosan csökken. Ezek a szűk komfortzónájú, érzékeny, de csúcstel-

jesítményekre képes fajták extenzív gazdálkodási rendszerekben használhatatlanok és 

fordítva: intenzív gazdálkodási körülmények között az extenzív fajták nem verseny-

képesek (Ángyán-Menyhért, szerk., 1997). 

A fajtaváltás gyorsuló tendenciát mutat. Ezt szemléltetik a 65. és 66. 

táblázatban összefoglalt adatok.  
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65. táblázat: Az évente újonnan minősített fajták átlagos száma (db) (1928-1996)  

(Ángyán-Menyhért, szerk., 1997) 

Növényfaj I D Ő S Z A K Átlag 

 1928-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-96  

Kukorica 1,0 1,2 1,8 1,7 6,3 7,2 23,4 5,2 

Őszi búza 1,8 1,3 0,7 1,2 2,3 3,1 5,9 2,2 

Napraforgó l,l 1,5 0,3 0,4 0,6 2,5 7,7 1,7 

Burgonya 1,3 2,4 1,8 1,0 1,1 0,7 1,9 1,4 

Lucerna 0,2 0,3 0,5 0,3 0,6  0,8 2,0 0,6 

Összesen 5,4 6,7 5,1 4,6 10,9  14,3  40,9 11,1  

Forrás: MMI Államilag minősített növényfajták jegyzéke  

Megjegyzés: Átlag feletti értékek vastagon szedve. 

66. táblázat: Az újonnan minősített növényfajták száma és átlagos termesztésben maradási ideje (életkora) néhány növényfajnál 

(1928-1996) (Ángyán-Menyhért, szerk., 1997) 

Megnevezés Növényfaj I D Ő S Z A K Összesen 

  1928-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-96  

(1)Fajtaszám (db) Kukorica 12 12 18 17 63 72 164 358 

 Őszi búza 22 13 7 12 23 31 41 149 

 Napraforgó 13 IS 3 4 6 25 54 120 

 Burgonya 15 24 18 10 11 7 13 98 

 Lucerna 3 3 5 3 6 8 14 42 

 Összesen 65 67 51 46 109 143 286 767 

(2)Termesztésben maradási idő (év) Kukorica 22,6 19,0 14,8 11,0 6,6 7,9 - 10,0 

 Őszi búza 35,4 23,5 12,1 9,9 9,0 8,3 - 16,2 

 Napraforgó 16,5 13,0 17,7 11,5 10,7 9,2 - 12,2 

 Burgonya 13,8 13,4 14,2 7,7 7,5 7,7 - 11,7 

 Lucerna 20,7 19,0 17,4 28,3 19,7 10,4 - 17,6 

 Átlag 23,6 16,5 14,6 11,2 8,1 8,3 - 12,2 

Fajtaváltási index (1/2) (db/év) Átlag 2,7 4,1 3,5 4,1 13,5 17,2 - - 

Forrás: MMI - Államilag minősített növényfajták jegyzéke (69 év) 

Megjegyzés: Fajtaváltási index (db/év) = 
újonnan minősített fajták száma (db) 

a fajták termesztésben maradási ideje (év) 
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Anélkül, hogy a részletekbe mennénk az öt kiemelt növényfaj adatai 

alapján a következő fontosabb megállapítások tehetők: 

 addig, amíg egészen az 1960-as évek végéig az öt növényfajt illetően 

évente átlagosan 5-7 fajtát minősítettek, addig ez az érték a '70-es 

években 11-re, a '80-as években 14-re, a '90-es években pedig 40 fölé 

emelkedett; 

 amíg az 1920-as évek végén, illetve az 1930-as években minősített faj-

ták átlagos termesztésbenmaradási ideje 23,6 év (13.8 év: burgonya, 

35,4 év: őszi búza) volt, addig az 1970-es, 1980-as években minősített 

fajtáknál ugyanez az érték már csupán 8 év körül alakult, 

 a fajtaváltási index [újonnan minősített fajták száma (db)/ a fajták ter-

mesztésben maradási ideje (év)] a vizsgált 2,7 db/év-ről 17,2 db/év ér-

tékre növekedett, vagyis a gyorsulás igen jelentős, 

 ebből következik, hogy sok fajta anélkül kerül ki a köztermesztésbe, 

hogy valódi tájspecifikus - talaj- és klímaigényeit és értékeit fel tud-

nánk mérni, így a nemesítési költségek nehezen térülnek meg, és eb-

ben csak a tőkeerős cégek versenyképesek. 

Mivel a jelenleg nagy területen termesztett növényfajoknál számítani le-

het arra, hogy a fajták 8-10 évnél tovább nem maradnak termesztésben, így a ne-

mesítőnek a fajtáját úgy kell a termesztés számára átadnia, hogy annak ökológiai 

és technológiai reakcióit is időben meg kell adnia, mert arra várhatóan nem lesz 

idő, hogy mindezek a gyakorlati termesztés során derüljenek ki. Ez feltételezi a 

fajtakísérleti állomások számának jelentős növelését és tevékenységi körük bőví-

tését, az ún. tájkísérleti állomások visszaállítását. Nálunk kisebb területű, homo-

génebb, kiegyenlített környezeti adottságú országokban (pl. Hollandia, Dánia, 

Belgium stb.) a fajtakísérleti állomások száma meghaladja a Magyarországit. 

Azon a szemléletünkön is változtatni kell, hogy az a jelentős növény, 

amit jelenleg nagy területen termesztünk. Fel kell karolnunk a ma úgynevezett 

„kis” (alternatív) növények nemesítését és termesztését is! Ezek a speciális 

termőhelyek hasznosításában, de közülük egyesek a biológiai védekezésben (pl. 

olajretek, facélia nematicid hatása), vagy a talaj regenerálódásában, termőképes-

ségének fenntartásában (pl. lucerna, csillagfürt, szöszös bükköny, somkóró ho-

mokon, herefélék stb.) jelentős szerepet játszanak, és a nem élelmiszer célú 

(energia, biomassza, stb.) termelésnek is kulcselemei lehetnek. 
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3.6.1.4. Összegző megállapítások, teendők 

Magyarország területén - medencei jellegéből fakadóan - az 

agroökológiai adottságokat illetően a területnagysághoz viszonyítva igen nagyok 

az eltérések. Ilyen széles komfortzónával egyetlen biológiai objektum (gazdasági 

növényfaj, -fajta) sem valószínű, hogy rendelkezhet. A széles növényfaj- és fajta-

választék – melynek kialakításában védett és érzékeny természeti területeinken 

különösen fontos szerep hárulhat ismét ősi, őshonos vagy régen honosult nö-

vényfajainkra és -fajtáinkra –, ebből a területnek megfelelők helyes kiválasztá-

sa és térségek, táblák közti okszerű szétosztása, területi elhelyezése a (természeti, 

piaci, közgazdasági) környezethez alkalmazkodó, rugalmas növénytermesztés 

alapfeltétele. Megvalósításához több területen is változtatásokra van szükség. 

 A génmegőrzés és a hazai génkészletre alapuló nemesítés a jelenleginél 

lényegesen nagyobb támogatást kell, hogy kapjon a gazdálkodás biológiai 

alapjainak fejlesztésében (hazai nemesítőhelyek fontossága). 

 Olyan nemesített (táj)fajtákra lenne szükség, amelyek meghatározott 

termelési körzet agroökológiai adottságaihoz a lehető legteljesebben al-

kalmazkodnak. Ezek géntartalékainak feltérképezése, fellelhető formá-

inak összegyűjtése elodázhatatlan feladat. 

 A termőhely és biológiai objektum összhangja persze önmagában a haté-

kony energia-transzformációnak szükséges, de nem elégséges feltétele. 

Meg kellene teremteni ugyanis a termésalakító agrotechnikai tényezők 

(elővetemény, talaj-előkészítés, tápanyagellátás, vetés stb.) fajtának és 

termőhelynek megfelelő, lehető legteljesebb összhangját is. 

 Az ökológiai specializálódás mellett igény mutatkozik a nemesítés in-

tenzitási fok és technológiai szint (intenzív, félintenzív, extenzív) 

szerinti specializálódására is. 

 Fel kellene készülnünk arra is, hogy a nem élelmiszer célú mezőgaz-

dasági földhasználat speciális fajtaigényeinek kielégítésére is szük-

ség lesz. 

 A nemesítés ökológiai, intenzitási fok és földhasználati cél szerinti 

specializációja megkívánná a fajtaminősítés elveinek felülvizsgálatát 

is. A fajtajelölteknek saját kategóriájukban (adott agroökológiai felté-

telek, intenzitási fok, földhasználati cél) kell megmérettetniük, nem 

lehet megfelelő egységes mérce az országos átlag és az iparszerű tech-

nológiai szint (intenzív, nagy ráfordítású gazdálkodás). 
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 Ezen ökológiai, intenzitásbeli és földhasználati cél szerinti specializá-

lódás mellett változatlanul fontosak lehetnek azok a hagyományos ne-

mesítési feladatok, amelyek a tápanyag- és vízhasznosítás, a rezisztencia 

(beleértve a klímarezisztenciát is), a szárazságtűrés javítását célozzák. Ez 

utóbbi kérdés megoldása azért is sürgető feladat, mert az ország jelentős 

területeinek klímája eredendően aszályra hajló. Ehhez járul, hogy a távlati 

prognózisok szerint általános - akár 2-3 ºC-os - globális melegedésre szá-

míthatunk, ami nálunk a Kárpát-medencében valószínűleg a vegetációs 

időben (nyári félévben) lehulló kevesebb csapadékkal és a napos órák 

számának növekedésével fog együtt járni. 

 A jelenleg nagy területen termesztett növényfajoknál számítani lehet 

arra, hogy a fajták 8-10 évnél tovább nem maradnak termesztésben, 

így a nemesítőnek fajtáját úgy kell a termesztés számára átadnia, 

hogy annak ökológiai és technológiai reakcióit is időben meg kell 

adnia, mert arra várhatóan nem lesz idő, hogy mindezek a gyakorlati 

termesztés során derüljenek ki. Ez feltételezi a fajtakísérleti állomá-

sok számának jelentős növelését és tevékenységi körük bővítését, 

az ún. tájkísérleti állomások rendszerbe állítását, mezőgazdasági táj-

központ-koncepcióba integrálását. 

 Fel kell karolnunk a ma úgynevezett "kis" (alternatív) növények 

nemesítését és termesztését is. Ezek a speciális termőhelyek haszno-

sításában, de közülük egyesek a biológiai védekezésben (keresztesek 

pl. olajretek nematicid hatása, stb.), vagy a talaj regenerálódásában, 

termőképességének fenntartásában (pl. lucerna, csillagfürt, szöszös 

bükköny, somkóró homokon, herefélék stb.) és a nem élelmiszer célú 

termelésben jelentős szerepet játszhatnak. 

 A széles növényfaj és fajtaválasztékból a környezet adottságai és a bi-

ológiai objektumok (fajok, fajták) ezekkel szemben támasztott igényei 

összehangolásával lehet a termőhely szerinti művelési ág- és vetés-

/növény/-szerkezetet kialakítani. Ehhez segítséget adhat a probléma-

kör megoldására kidolgozott termőhelyelemző, mezőgazdasági 

téralkalmassági vizsgálati rendszer. 

 A transzgénikus haszonnövényfajták használata – amint azt koráb-

ban (2.4.4.3.6. fejezet) részletesen elemeztük – számos olyan ökológi-

ai, humánegészségügyi, gazdasági kockázatot jelent, etikai és egyéb 

problémát vet fel, hogy az általában is erősen megkérdőjelezhető, vé-

dett és érzékeny természeti területeken pedig kifejezetten indoko-

latlan, sőt káros. Ezen túl lehetetlenné teszi, kizárja olyan ökologikus 
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gazdálkodási rendszerek alkalmazását, amelyek e területek fenntartha-

tó használatában meghatározó szerepet játszanak, és amelyek nem 

csupán e GMO-k felhasználását, hanem a gazdaság környezetében 

meghatározott távolságon belüli alkalmazásukat is tiltják. Ily módon e 

szervezetek, fajták felhasználása egész térségek ökológiai irányú 

agrárfejlődését ellehetetlenítheti. 

3.6.2. Vetésváltás, vetésforgó  

 

3.6.2.1. Célok és elvek 

Láttuk, hogy a széles növényfaj és fajtaválaszték, ebből a területnek meg-

felelők helyes kiválasztása és térségek, táblák közti okszerű szétosztása, területi 

elhelyezése a környezethez (természeti, piaci, közgazdasági) alkalmazkodó, ru-

galmas növénytermesztés alapfeltétele. További fontos teendő, hogy a termesz-

tésre kiválasztott növényfajok (-fajták) a táblákon olyan sorrendben következze-

nek, hogy minden növény: 

 kedvező feltételeket teremtsen az őt követő számára, 

 egymás hatását kiegyenlítve biztosítsa a termőhely egyensúlyát és optimá-

lis kihasználását, 

 ezek által a forgó teljes mesterséges energia-igénye csökkenjen, a termé-

szeti erőforrásokból származó hányad növekedjen, és így a termelés haté-

konysága, gazdaságossága is javuljon. 

Ennek érdekében újra át kell gondolnunk, amit a vetésforgóról, vetésvál-

tásról tudunk, és újra kell értékelnünk a növényfajoknak a talajra, a környezetre 

és az utóveteményre gyakorolt hatásait is. 

Igen régi tapasztalat, hogy a fajgazdag vetésforgó, vetésváltás, az elővete-

mények szakszerű megválasztása a talajtermékenység fenntartásának és növelésének, 

a talajvédelemnek valamint a talaj és növény egészségi állapota megelőző (preventív) 

fenntartásának alapvető és leggazdaságosabb módszere. Ez a gyakorlati tapasztalato-

kon alapuló meggyőződés hatja át egész növénytermesztési szakirodalmunkat a múlt 

század közepétől egészen napjainkig (pl. Cserháti, 1905, Gyárfás, 1925, Bittera et al. 

1943, E. Nagy, 1951, Fehér, 1954, Kreybig, 1956, Manninger, 1957, Kemenesy, 

1961, 1972, Mándy, 1974, Madas, 1985 stb.). 

Az 1960-as évek közepétől a 70-es évek végéig azonban ezeket a tapasz-

talatokat háttérbe szorította a műtrágyázás és a kémiai növényvédelem robbanás-
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szerű elterjedése, és csak a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg 

ismét olyan közlemények, amelyek e szemlélet hosszú távú ökonómiai hátrányait 

mutatták ki (pl. Lőrincz et al., 1981, 1982; Menyhért et al., 1980, 1983 stb.), il-

letve a környezet degradálódására figyelmeztettek (pl. Stefanovits szerk., 1977; 

Virágh, 1981; Gerlach szerk., 1984; Madas, 1985; Horváth szerk., 1986. stb.). 

3.6.2.2. Vetésforgó-elméletek 

A vetésváltás, vetésforgó hatásaival kapcsolatos természettudományi el-

méletek három csoportba sorolhatók: 

 a növények ásványianyag- és nitrogéntáplálkozásával kapcsolatos ké-

miai hatásokra építő elméletek, 

 a növényeknek és a termesztésük során alkalmazott eljárásoknak a ta-

laj fizikai állapotára gyakorolt hatásaira építő elméletek, valamint 

 a növényeknek egymáshoz, valamint a betegségekhez és kártevőkhöz 

való viszonyának biológiai összefüggéseire építő elméletek. 

Tekintsük át röviden a korábban kialakult, de részleteiben ma is kutatott 

fontosabb elméleteket (Szalai, 1995). 

 A talajpihentetés elmélete az ókorban és a középkorban uralkodó né-

zet volt. Vergilius megfogalmazásában: "A növények változásával a 

földet pihentetjük". A talajpihentetés elmélete ma már csak áttételeken 

keresztül hat. 

 A humuszelméletet Albert Thaer (1880) munkássága alapozta meg. Ő 

a növényeket a tarló és gyökérmaradványok mennyisége szerint két 

csoportba sorolta: 

 humuszgyarapító növények,  

 humuszfogyasztó növények. 

Hazánkban Kemenesy (1961), míg pl. Halle-ban Könnecke (1969) volt 

az elmélet legismertebb képviselője. Kemenesy megfogalmazásában a 

talajerő-gazdálkodás egyenlő a szervesanyag-gazdálkodással, a vetés-

forgó pedig a talajerő-gazdálkodás szerves része. Megkülönböztetett 

talajjavító és talajrontó növényeket, ezeket az elővetemények hatásával 

mérte. Nagyon fontosnak tartotta a gyökérzet kedvező C:N arányát. A 

visszamaradt szervesanyag mennyisége alapján az évelő pillangósokat, 

a gyepnövényeket a talajjavító = humuszgyarapító, míg a kalászosokat 

és a kapás növényeket a másik csoportba sorolták. A vetésforgó növé-

nyi összetételét tehát úgy kell kialakítani, hogy a két növénycsoport 



 225 

arányával biztosítsuk a talaj szervesanyag-készletének szinten maradá-

sát, vagy gyarapodását. A szervesanyagmérleget istálló- vagy zöldtrá-

gyázással javíthatjuk. 

 A tápanyagelméletet Justus Liebig munkássága alapozta meg, aki a növé-

nyek ásványianyag-tartalmát (összetételét) először vizsgálta. Liebig 

ásványianyag-elmélete szerint a növény által a talajból kivont tápanyago-

kat teljes egészében pótolni kell a talaj termékenységének fenntartása cél-

jából. Az általa felállított minimumtörvény szerint, "a hozam a minimum-

ban levő tápanyagtól függ". Az ásványi táplálkozásból kiindulva Liebig 

azzal számolt, hogy mindegyik növény szegényíti a talajt. Tápanyagigé-

nyük szerint a növényeket három csoportba osztotta: foszfor-, kálium- és 

mészigényes növényekre. Ezen elméletnek megfelelően a növényeket vál-

takoztatva kell termeszteni. Liebig ásványianyag-elmélete Boussingault 

nitrogénelméletével teljesedett ki tápanyagelméletté, aki konkrét kí-

sérletekkel bizonyította a pillangós virágú növények nitrogéngyűjtését. 

Ezen az alapon a pillangós és a nem pillangós növények váltakozó ter-

mesztése is fontos tényezője a talajtermékenység fenntartásának. A vetés-

váltás ésszerűségét és fontosságát támasztja alá az a felismerés is, mely 

szerint a különböző növények különböző mélységről képesek a tápanya-

gokat felvenni. Ez a jelenség a gyökérrendszerbeli különbségekkel ma-

gyarázható. A tápanyagok felvételének növényfajonkénti aránykülönbö-

zősége, a talajba való visszakerülés, a növények eltérő felvevőképessége, 

a talajrétegek kihasználása vagy a nitrogéngyűjtés a tápanyagelmélet egy-

egy részletkérdése. 

 A szerkezetelmélet Viljamsz (1950) orosz talajtanos nevéhez fűződik, 

aki a növényeket szerkezetjavító és szerkezetromboló csoportba sorol-

ta. Elmélete a volt Szovjetunión kívül más országokban is elterjedt, és 

jelentős vitát váltott ki. Viljamsz a talajszerkezetnek különösen nagy 

jelentőséget tulajdonított. Több külföldi ország különböző talaj- és ég-

hajlati viszonyai között végzett nagyszámú vizsgálata bizonyította, 

hogy az évelő füvek (gyepnövények) javítják a talaj szerkezetét. A tar-

tós morzsás szerkezetet az évelő pillangósok és fűfélék keveréke, va-

lamint a tisztán vetett évelő pillangósok (vöröshere, lucerna), sőt az 

egyéves növények is kialakíthatják. 

 A vízfelhasználás elmélet a növények vízigényének és vízfelvételének 

különbözőségén alapszik. Ezek szerint a növényeket kevés, közepes és 

sok vizet felhasználó csoportokba osztják. Megjegyezzük, hogy ez a 

csoportosítás nem az egységnyi szárazanyag előállításához felhasznált 
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vízmennyiséget, hanem azt a hasznosítható vízkészletet jelenti, ame-

lyet a növények betakarításuk után a talaj bizonyos rétegében vissza-

hagynak. A mi éghajlati adottságaink között a talaj vízkészlete általá-

ban tavasszal a legnagyobb. Ebből a növények a betakarításig külön-

böző mennyiséget használnak fel, tehát a visszamaradt mennyiség is 

különböző. A csoportosítás tehát szorosan összefügg a betakarítás ide-

jével. Ennek megfelelően a nyár elején betakarított növényeket sorol-

ják a kevés vizet felhasználók közé. Ilyenek: borsó, bükkönyfélék, 

mák és a tavaszi takarmánykeverékek zölden betakarítva. A közepes 

vízmennyiséget felhasználó növényeket a nyár folyamán takarítják 

be. Ilyenek pl. az őszi és a tavaszi kalászosok, a len, a silónak vetett 

borsós napraforgó és a korai érésű kukorica. Nagy vízmennyiséget a 

későn betakarított növények használnak fel, melyek után a talajban 

igen kevés hasznosítható vízkészlet marad, sőt a felső 20-30 cm-es ta-

lajréteg vízkészlete - elsősorban persze a párolgás következtében - 

gyakran a holtvízérték alá csökken. Ebbe a csoportba soroljuk a késői 

érésű kukoricát, a cukorrépát, a burgonyát, a napraforgót, a cirokfélé-

ket és évelő pillangós növényeket. 

 A gyökérforgó-elmélet a termesztett növények gyökértömegének mennyi-

ségére, minőségére és mélységi elhelyezkedésére épül. Az elmélet kiala-

kulásában különösen jelentős volt Rotmistrov orosz tudós kutatása, aki a 

gyökérrendszer fejlődést és a talajréteg vízgazdálkodása összefüggéseit 

vizsgálta. Napjainkban e kérdéskör vizsgálatával kapcsolatban Harrach, a 

Giesseni JLU intézetigazgató professzorának munkásságát és rendkívül 

figyelemre méltó eredményeit kell kiemelnünk. Az egyes növényfajok 

nemcsak termésüktől, de jellegüktől függően is különböző gyökértömeget 

fejlesztenek. Szárazanyagban kifejezve legnagyobb gyökértömeget fej-

lesztenek az évelő pillangósok, a gyepnövényzet és a cirokfélék. A vizs-

gálatok szerint ezeknek a gyökérmennyisége 5,0-8,0 t/ha körül van. A ku-

korica és az újabb őszi búza fajták gyökérmennyisége 2,5-4,0 t, viszont a 

tavaszi árpa, a borsó, a bükköny-félék és a lencse gyökértömege 1,0-1,5 t 

körül van hektáronként. A mennyiség mellett figyelembe kell venni a mi-

nőséget is, melynek egyik fontos mutatója a C/N arány. A szűkebb C/N 

arány kedvezőbb minőséget, jobb utóhatást jelent. Az évelő és egyéves 

pillangós növényeknél az arány 18-20:1, a gabonaféléknél 40-45:1 között 

van. Igen kedvezőtlen a cirokféléknél és a napraforgónál a C/N arány (50-

70:1 között). Általános törvényszerűség, hogy a gyökérzet nagyobb része 

a felső 20 cm-es talajrétegben helyezkedik el. A mélység szerint azonban 
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mégis lényeges különbség van az egyes növényfajok között. Eszerint mé-

lyen, közepesen és sekélyen gyökerező növényeket különböztethetünk 

meg. Mélyen gyökerezők a lucerna, a vöröshere, a csillagfürt; közepes 

mélyen az őszi és a tavaszi kalászosok; sekélyen gyökerezők a len, a bor-

só, a bab. A mennyiség és a mélységi elhelyezkedés részben a szárazság-

tűrés, valamint a talaj vízkészletének felhasználása, a minőség pedig a 

trágyázó hatás miatt kapcsolódik a vetésváltáshoz. A mélyebben és nagy 

tömegű gyökérzetet fejlesztő növények nagyobb talajtömeget szőnek át, 

nagyobb mértékben és mélyebben száríthatják ki a talajt. Utalni kell 

ugyanakkor a gyökérfejlődés valamint a talaj víz- és tápanyag-ellátottsága 

közötti kapcsolatra is. Ha ugyanis a növény a felszínközeli rétegekből elég 

vizet és tápanyagot vehet fel, akkor a gyökerek nem hatolnak mélyebbre. 

 A talajvédelmi elmélet abból indul ki, hogy a termőtalaj pusztulása 

hazánkban jelentős területet érint. Az agronómiai talajvédelemben a 

vetésforgót és a talajművelést kiemelten kell kezelni. A veszélyeztetett 

térségben a vetésváltás jelentőségét számos hazai és külföldi kutatási 

eredmény és termelési gyakorlat igazolja. A növényi kultúrák talajvé-

dő hatása, az erózió és defláció elleni védelemben játszott szerepe szo-

ros összefüggést mutat az állomány talajborításának idejével és mérté-

kével. Az őszi kalászosok pl. sűrű állománnyal 7-8 hónapon keresztül 

nyújtanak védelmet, míg a tavaszi kalászosoknál ugyanez az időszak 

mindössze 3-4 hónap. A talajborítottság fokának összefüggése a talaj-

védelemmel szintén kézenfekvő. A több százas vagy több ezres négy-

zetméterenkénti növényszám (pl. kalászosok, évelő pillangósok, gyep-

növények, stb.) nagyobb védő hatást jelent a talajpusztulással szem-

ben, mint ha ez a szám 4-8 növény/m
2
 (kukorica, napraforgó, stb.). A 

talajvédő hatás szempontjából tehát a növényi kultúrák sorrendje: fü-

ves here, évelő pillangós, őszi kalászos, őszi és tavaszi keveréktakar-

mány, tavaszi kalászos és egyéb sűrű vetésű növényállomány. A sor 

végén találhatók a tág térállású, nagy tenyészterületű kapás és egyes 

ipari növények (pl. kukorica, cukorrépe, takarmányrépa, burgonya, 

napraforgó, stb.). 

 A toxinelmélet a talajuntsággal jelölt fogalom magyarázataként jelent 

meg a szakirodalomban (De Candolle, 1813). Könnecke (1969) sze-

rint: „A toxinelmélet, amely a talajuntság lényegére vonatkozó legré-

gibb felfogás, újra aktuális lett és szélesebb alapokra kerül”. A talaj-

untság okait a következőképpen csoportosítja: 

 tápanyag és mikroelemek hiánya,  
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 növénykórtani okok, 

 organizmuselmélet,  

 toxinelmélet. 

Számos kísérlet bizonyítja, hogy egyes növények (gyomnövények) 

bomlástermékei, gyökérváladékai általános vagy fajspecifikus gátló 

hatással rendelkeznek. Ezek az anyagok azonban általában csak labo-

ratóriumi körülmények között idézik elő megbízhatóan az adott hatást. 

Szántóföldi körülmények között sok tényező gátolhatja a toxikus hatás 

kialakulását. Az allelopátia, amely magában foglalja a magasabb rendű 

növények egymás közötti, valamint ezek és a mikroorganizmusok kö-

zötti, kölcsönös gátló vagy segítő hatásokat, szintén ide sorolható. A 

talajtakaró növényi maradványok (mulcs) allelopatikus szerepe is fon-

tos tényező a gyomszabályozásban. Az itteni - látszólag csupán elmé-

leti - eredmények fontos alapjai a biológiai ill. az integrált növényvé-

delemnek. 

 A patogénelmélet arra vezethető vissza, hogy hazánkban - mivel területe a 

száraz és nedves zóna ütközőfelületén fekszik - szembetűnőbb az évjárat-

hatás jelentősége a kártevők és a növényi betegségek megjelenése, elter-

jedése szempontjából. Agronómiailag tehát a vetésváltás akkor indokolt, 

ha a betegségek, kártevők, gyomok számottevő károkat okoznak, és a kár-

tétel összefügg a monokultúrával, továbbá, amennyiben a vetésváltás vé-

dekezést jelenthet az adott kártétellel szemben. 

Ezek az elméletek a vetésforgó kedvező hatásának egy-egy aspektusát érin-

tik, s valószínűleg számos részigazságot hordoznak magukban. Ám az is valószínű, 

hogy a vetésforgó hatása ennél összetettebb. Mivel magyarázható tehát a vetésforgó-

nak, a vetésváltásnak a talajra és a növényre gyakorolt kedvező hatása? E sok ténye-

zőből összetevődő hatást összefoglalóan úgy fejezhetnék ki, hogy a vetésforgó a di-

verzitás ökológiai elvének jobban megfelel, mint a váltás nélküli termesztés, és 

közelebb áll az önszabályozó természetes növénytársulásokhoz (Diercks, 1983). 

Azok fajgazdaságát igyekszik megközelíteni, de fajait időben elválasztja egymástól 

(Voitl et al., 1980). Amilyen mértékben nő a vetésforgó fajgazdagsága és a benne 

szereplő fajok allelopatikus hatásának kihasználása, olyan mértékben nő önreguláló 

képessége, csökken a külső, mesterséges beavatkozás szükségessége. Kemenesy 

(1961) a vetésforgót olyan időben és térben elrendezett életközösségnek tekinti, 

amely nemcsak az egymás után következő növényekre van kedvező hatással, de a 

talaj élővilágát, termékenységét is kedvezően befolyásolja. A vetésforgó összeállítá-
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sánál figyelemmel kell tehát lenni a növényfajoknak a talajra, annak termékenységé-

re, valamint egymásra gyakorolt hatásaira is. (Lőrincz szerk., 1978). 

3.6.2.3. Elővetemény-hatások 

Az elővetemény-érték a különböző előveteményeknek az utánuk következő 

növényre gyakorolt mérhető hatása. Ez kedvező és kedvezőtlen is lehet, számos öko-

lógiai, agrotechnikai tényező és az adott termesztés színvonala is befolyásolja. A 

kedvező elővetemény lehetőséget biztosít az utónövény számára az agrotechnika 

megfelelő idejű és minőségű alkalmazására, és az optimális termés kialakításához a 

lehető legkevesebb pótlólagos energia befektetését igényli. A fontosabb szántóföldi 

növények elővetemény igényét a 67. táblázatban foglaltuk össze. 

67. táblázat: Fontosabb szántóföldi növények elővetemény igénye  

(Szalai, 1995) 

Növény Elővetemény –kategóriák Megjegyzés 

Jó Közepes Nem ajánlott  

Őszi kalászosok 

Őszi búza nyár elején lekerülő hü-

velyesek*, őszi káposzta-

repce és egyéb magke-

resztesek, szeptember10-

ig betak. növ.: (len, mák, 

dohány, burgonya), július 

közepéig feltört, gyom-

mentes pillangósok 

silókukorica, kender, 

korai kukorica, szep-

tember végéig betakarí-

tott burgonya, cukorré-

pa, szántóföldi zöldsé-

gek, napraforgó 

októberben betakarí-

tott növények után 

őszi búzánál kevés N-

műtrágya és gyomos tarló 

esetén a * növények elő-

nyösebbek, 1x (önmaga 

után vethető, őszi árpa után 

1 x vethető, rozs után ak-

kor, ha a rozsot 1x vetették 

Őszi árpa őszi búza, maghozó ke-

resztesek, mák, augusztus 

1-ig betakarított burgo-

nya 

 ne vessük: augusztus 

1 . után betakarított 

növények után 

önmaga után csak négy évre 

következzen, őszi búza csak 

akkor, ha 1 x volt búza, 

hüvelyes ne legyen (jelen-

legi fajták megdőlhetnek, 

ill. nem gazdaságos) 

Rozs szeptember 10-ig betaka-

rított növények 

szeptember végéig 

betakarított kukorica, 

napraforgó, csillagfürt, 

dohán , rozs 

 váltás nélkül is termeszthető 

Tavaszi kalászosok 

Tavaszi árpa (sör) kapásnövények (cukor-

répa, korai kukorica) 

napraforgó, kender, 

rostlen 

kalászos, pillangós és 

hüvelyes növény után 

tavaszi takarmány árpa 

esetén a nem ajánlott nö-

vények is lehetnek 

Rizs fekete ugar, egynyári 

szálasok, önmaga 2-3 év 

  önmaga után 3-4 évig is 

termeszthető 

Zab kalászosok  cukorrépa, burgonya, 

dohány, zöldségfélék 

után 

önmaga után 3-4 évre kö-

vetkezhet 

Kapás növények 

Kukorica kalászos gabonák  önmaga után 4 éven 

túl 

önmaga után 2-3 évig ter-

meszthető 

Cukorrépa őszi- és tavaszi kalászo-

sok 

olajlen, rostlen, silóku-

korica 

szemes kukorica, 

burgonya, napraforgó, 

pillangósok, hüvelye-

sek, zöldségfélék után 

önmaga után 4 évre követ-

kezhet 
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Növény Elővetemény –kategóriák Megjegyzés 

Jó Közepes Nem ajánlott  

Burgonya fehér mustár, olaj-retek, 

kalászosok 

len, repce, borsó, egy-

nyári szálastak. 

cukorrépa, naprafor-

gó, dohány, csillag-

fürt, lucerna,  

cirokfélék, zöldség-

növények után 

önmaga után 4 évre követ-

kezhet 

Hüvelyes növények 

Borsó őszi- és tavaszi kalászo-

sok, mák, keresztesek, 

len 

 pillangósok, hüvelye-

sek, zöldségfélék 

után 

önmaga után 4 évre követ-

kezhet 

Szója őszi és tavaszi kalászo-

sok 

 napraforgó, dohány, 

önmaga után 4 éven 

belül, pillangósok, 

zöldségfélék után  

önmaga után 4 évre követ-

kezhet 

Lencse, bükköny-

félék 

kalászosok, repce, olajre-

tek, fehér mustár 

rostlen, korai silókuko-

rica 

hüvelyesek, pillangó-

sok, napraforgó, do-

hány, zöldségfélék, 

ipari növények után 

önmaga után 4 évre követ-

kezhet 

Évelő pillangósok 

Lucerna kalászosok, repce, len, 

silókukorica 

  önmaga után 4-5 évre kö-

vetkezhet 

Vöröshere kalászosok   önmaga után a vetéstől 4 

évre (két éves növény) 

Baltacím kalászosok nem pillangós zöldta-

karmány növények 

 három éves hasznosítás 

esetén 3 évre, egyébként 6-

7 évre önmaga után 

Somkóró vetésterülete nagyon 

kevés 

  három évre önmaga után 

meszes homokon term., 

ritka rozsba vetve 

Koronafürt kalászosok burgonya, cukorrépa, 

len, kender 

pillangósok, hüvelye-

sek 

 

Olaj- és rostnövények 

Napraforgó kalászosok, len, silóku-

korica 

kukorica, kender  önmaga után 5 évre, ho-

mokon 4 évre következhet 

Őszi káposztarep-

ce (olajrepce) 

kalászosok takarmánykeverékek 

július 15-i betak. 

minden július 20. 

után betak. növény. 

önmaga után 4 évre követ-

kezhet 

Olaj- és rostlen kalászosok  a többi növény önmaga után 4 évre követ-

kezhet 

Kender elővetemény iránt nem 

igényes 

 napraforgó, rostlen önmaga után 3-4 évre kö-

vetkezhet 

Dohány kalászosok   burgonya, napraforgó, 

kender, len, paprika, para-

dicsom, uborka, dinnye 

nem termeszthető dohány 

vetésforgóban. 

Egynyári takarmánynövények 

Silókukorica,  

Kukoricacsala-

mádé,  

Takarmányrepce,  

Zabos bükköny,  

Szudánifű,  

Silócirok 

másodvetés esetén gabo-

nafélék, ill. takarmány-

keverékek után 

  fő- és másodnövényként is, 

előveteményre kevésbé 

igényesek. 
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3.6.2.4. A talajtermékenységre gyakorolt hatások 

A talajtermékenység kialakításában igen sok tényező vesz részt. Ezek át-

tekintését adja a 68. táblázat. Ha tehát a növényfajoknak a talajtermékenységre 

gyakorolt hatásait akarjuk megállapítani, akkor mindezen tulajdonságokat figye-

lembe kell venni. 

68. táblázat: A talajtermékenység szempontjából fontos tulajdonságok  

(Boguslawski, 1965; Győri, 1984 nyomán) 

Tulajdonságcsoportok Tulajdonságok 

Fizikai textúra 

szemcseméret 

szerkezet 

pórustérfogat 

hőmérséklet 

Kémiai T, S érték 

mész, pH 

makro tápanyagok 

mikro tápanyagok 

Biológiai humusz 

talajérettség 

állatok 

gombák 

baktériumok 

CO
2
 

Vízháztartási víznyelés 

vízelvezetés 

vízkapacitás 

kapilláris víz 

altalajvíz 

Mindezek mérlegelése alapján a növényfajok csoportosíthatók. Ezt 

Kreybig (1956) számos tulajdonság alapján az addig összegyűlt évszázados tapaszta-

latokat összefoglalva meg is tette, és a növényfajokat pl. vízigényük, lekerülésük ide-

je, tarló- és gyökérmaradványuk minősége, a talajerőre, a gyomokra, a talajszerkezet-

re gyakorolt hatásuk alapján csoportosította. Az egyensúly, a talajtermékenység fenn-

tartása szempontjából akkor járunk el helyesen, ha ezen szempontok szerint eltérő 

karakterű növényfajok követik egymást (pl. őszi-tavaszi, szalma-levélgazdag, hu-

musznövelő-csökkentő, mélyen-sekélyen gyökerező, nitrogéngyarapító-fogyasztó, 

gyors-lassú kezdeti növekedésű, gyomelnyomó-gyomnevelő stb.). Így a vetésforgó a 

termelés biztonságának is fontos tényezőjévé válhat, hiszen a talaj termékenységének, 

egyensúlyának, pufferkapacitásának fenntartásával egyéb kedvezőtlen hatásokat (pl. a 

szárazságot, az agrotechnikai hibákat stb.) ki tud egyenlíteni, és átsegíti a növényeket 
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a stresszhelyzeteken, nem is beszélve arról, hogy mindezt kemikáliák bevitele nélkül 

oldja meg. 

A vetésforgó – a talajműveléssel és a talajerő-gazdálkodással együttesen 

– meghatározza a talaj fizikai, kémiai és biológiai kultúrállapotát, ami a talaj 

termékenységét, a terméshozam biztonságát döntő módon befolyásolja. A talaj 

kultúrállapota összetett, szubjektív fogalom, ami egyik oldalról a talaj használat 

szakszerűségétől, másik oldalról a tápanyagellátás és a növény igénye közti 

egyensúlyi állapot fenntartásától függ. A termőtalaj kultúrállapota 3 részből te-

vődik össze: fizikai, agrokémiai és biológiai állapotból. 

 A fizikai kultúrállapot azt a jellemző talajszerkezetet fejezi ki, ami a 

talajhasználat során a növény hő, levegő és vízigényét biztosítja, a ke-

léstől a vegetáció végéig. Értéke és minősége számszerűsíthető. 

 Az agrokémiai kultúrállapot jelenti a talaj tápanyagkészletét, az 

egyes tápelemek felvehetőségét, a növényre káros anyagoktól való 

mentességét. 

 A biológiai kultúrállapot a talaj élő, szerves és szervetlen anyagainak 

folyamatosan változó kölcsönhatásaiból tevődik össze. Kihat a vetett 

növény fejlődésére, a talaj tápanyag-szolgáltató és tápanyag-közvetítő 

képességére. (Antal, 1987; 1997) 

3.6.2.5. Növényegészségügyi hatások 

Az eltérő karakterű növényekből összeállított vetésforgó egyben a 

növényegészségügyi problémák jelentős részét is megoldhatja. Ezek közül a leg-

fontosabbakat Diercks (1983) nyomán a következőkben foglalhatjuk össze: 

1) A specifikus kártevők és kórokozók gazdanövényeit több éven keresztül rezisz-

tens, „közömbös” növények követik, így azok „kiéheztethetők”. Ilyen - a fajsze-

gény vetésforgóban illetve váltás nélküli termesztésben leggyakrabban megjelenő 

- kártevők és kórokozók pl.: 

 gabonafélékben:Pseudocercosporella, Ophiobolus (torzsgomba), 

Tilletia (kőüszög) és Typhula fajok 

 kukoricában: Ustillagó maydis (golyvásüszög), Helminthosporium 

(helmintospóriumos levélfoltosság), Fusarium ssp. 

(fuzáriózis) 

 repcében: Plasmodiophora brassicae (gyökérgolyva), fehér-

penészes rothadás 

 répafélékben: Heterodera schachty (répa-fonálféreg) 
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 burgonyában: Synchytrium endobioticum (burgonyarák), Heterodera 

rostochiensis (közönséges burgonya-fonálféreg) 

 borsóban: Ascochyta és Mycosphaerella fajok (borsóragya), 

fuzáriumos hervadás. 

2) Ha úgynevezett „ellenségnövényeket” iktatunk a vetésforgóba, azok a talaj-

ban nyugalmi állapotban lévő kártevőket, kórokozókat aktivizálják. Mi-

vel azonban a gazdanövény a területen nem található, ezért a nyugalmi fázis 

megtörésével ezek a kártevők és kórokozók elpusztulnak. [Pl. a cukorrépa-

termesztésben a lucerna, vagy akár a kukorica ilyen hatású a répa nematódák 

ellen, közismert például a keresztesek (pl. olajretek) vagy a facélia nematocid 

hatása a burgonyatermesztésben stb.] 

3) A különböző növények anyagcseretermékei bizonyos növényekre pozitív, 

másokra közömbös és megint másokra, illetve általában önmagukra negatív 

allelopatikus hatást fejtenek ki. Ilyen anyagcseretermékek pl.: etilén (gyü-

mölcsök), blastokolin (magvak), absinthin (levelek), szerves savak, aminosa-

vak, fenolanyagok (gyökerek), antibiotikumok (mikroorganizmusok). Azok a 

növények, amelyek anyagcseretermékeikkel egymásra pozitív allelopatikus 

hatást fejtenek ki, egymásnak jó elő- és utóveteményei, ill. egymással társítva 

is termeszthetők (pl. kevert vetés). A negatív allelopátia hatását a gyomok el-

leni védekezésben használhatjuk ki. 

4) A vetésforgó a gyomok elleni védekezésnek egyik leghatásosabb módsze-

re. A különböző karakterű növények rendszeres váltogatása, a több éves ta-

karmányozási célú lucerna, vöröshere vagy füveshere termesztése, a másodve-

tésű zöldtrágyanövények, vagy pl. a kevert vetés lehetetlenné teszi az egyolda-

lú gyomflóraszelekciót, a rezisztens gyomok mértéktelen és kontrollálhatatlan 

felszaporodását, ami a szélsőségesen leegyszerűsített növényszerkezet és a 

kényszerű herbicidhasználat esetén elkerülhetetlen. Bizonyos mennyiségű 

gyom egyáltalán nem is káros (erózióvédelem, polifág kártevők elcsalogatása 

a kultúrnövényekről, hasznos rovarok potenciális élőhelye, esetleges pozitív 

allelopatikus hatás a kultúrnövényre stb.), ezért a totális gyomirtás nem is cél, 

így ma inkább már nem is gyomirtásról, hanem gyomszabályozásról beszé-

lünk. 

3.6.2.6. Összegző megállapítások 

A növények vetésforgóban játszott szerepének, azok egymásra és a talaj-

termékenységre gyakorolt hatásai megismerésének valamint ezek okszerű kihasz-

nálásának még nagyok a tartalékai. A felsoroltak alapján nyilvánvaló a vetésvál-
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tás előnye a váltás nélküli termesztéssel, vagy a nagyon leegyszerűsített nö-

vényszerkezettel szemben. Hatása különösen jelentős a talaj termékenységének, 

egyensúlyának fenntartásában és a növényegészségügyi problémák megelőzésé-

ben ill. mérséklésében. 

Ha a növénytermesztésünket ezektől az előnyöktől megfosztjuk, ak-

kor ugyanazon termések eléréséhez többlet talajművelési, műtrágyázási és 

növényvédelmi, mesterséges energia-bevitelre van szükség, amely részben a 

talajok pufferkapacitását meghaladva komoly környezetkárosodásokat 

okozhat, másrészt jelentősen rontja a termelés gazdaságosságát. (Jórészt a 

váltás nélküli termesztésnek és az ezzel összefüggő kényszerűen növekvő műtrá-

gya- és növényvédőszer-felhasználásnak tudható be például, hogy a kukoricater-

mesztés ha-onkénti költsége 8 tonnás termésszinten a 80-as évekre elérte a 7 t 

termés értékét is! Ma ez a költség "száraz" művelésben 5,5-6 t/ha, öntözött kö-

rülmények között 10-11 t/ha termés értékével azonos!) 

A vetésforgó mindazonáltal - mint arra többek között Gyárfás (1925) és 

Kreybig (1956) is nyomatékosan felhívja a figyelmet - nem jelenthet hosszú 

évekre előre beállított, mintegy menetrendszerű tervet. Jelenti inkább azt, 

hogy a különböző karakterű növénycsoportokból a termőhely talajának, a tábla 

adottságainak legjobban megfelelőket kiválasztva, az ismertetett szempontok fi-

gyelembevételével olyan sorrendben termesszük azokat egymás után, hogy ezzel 

a vetésforgó, a vetésváltás ismertetett előnyeit kihasználhassuk. 

3.6.3. Talajművelés, talajvédelem  

(Birkás Márta, Szemők András, Bencsik Katalin, Ujj Apolka) 

3.6.3.1. Célok és elvek, kiinduló tézisek 

"A talajművelés célja: a talaj termékenységének fenntartása, védelme," 

(Kund, 1938, Manninger, 1938, Kreybig, 1951, Kemenesy, 1964), valamint 

"mechanikai úton olyan talajfizikai állapot létrehozása, amely a talajban végbe-

menő folyamatok szabályozásával a termesztendő növény igényét optimálisan ki-

elégíti" (Sipos, 1978). E meghatározás magában foglalja a művelés közvetlen 

(felszín-, lazultság-, tömődöttség-, szerkezetváltozások) és közvetett (víz-, levegő- 

és hőgazdálkodás-változások) hatásait is. Ha e célok közül bármelyik háttérbe 

szorul, akkor hosszú távon eredményes gazdálkodás nem folytatható. 

Az elmúlt 25-30 éves időszak talajművelésére az volt a jellemző, hogy a nö-

vény igényeinek kielégítése, a nagy termésátlagokra való törekvés közben a beavat-
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kozásoknak a talaj termékenységére, szerkezetére, biológiai életére gyakorolt hosszú 

távú hatásainak figyelemmel kísérése többé-kevésbé háttérbe szorult. Jórészt erre ve-

zethető vissza a talajok degradálódása, termékenységük csökkenése.  

A talaj termékenységének fontos tényezője annak szerkezete. Állandó 

morzsalékos szerkezete elsősorban a mikroorganizmusok és a giliszták tevékeny-

ségének eredménye, ezért minden talajművelési beavatkozásunknak a célja az 

kell legyen, hogy segítsük a talajélőlények szerkezetalakító tevékenységét, és ez-

zel a talaj biológiai beéredését. Sekera (1951) ezt úgy fogalmazza, hogy: "élve 

felépített, egészséges, beéredett talajt kell nyújtani a növény számára egész fejlő-

dése folyamán, hogy optimális termést adhasson." Sauerland (1948) a talaj 

beéredettségét a következőképpen határozza meg:  

"A talaj beéredettsége a mikroorganizmusok elégséges, intenzív munkája, 

a talajélet által kialakított tartás, morzsalékos szerkezet. A beéredettség a talaj-

életen, a giliszták és a mikroorganizmusok tevékenységén áll vagy bukik. A talaj 

beéredéséhez a megfelelő talajszerkezet kialakulásához kedvező mész- és hu-

muszállapot, könnyen korhadó, változatos szerves anyagok, ásványi kolloidok és 

megfelelő talajművelési eljárások szükségesek." (Sekera, 1951) 

Az istállótrágyázásban csak igen ritkán vagy egyáltalán nem részesülő ta-

lajok biológiai tevékenysége, mikroflórája valamint -faunája annyira lecsökken, 

hogy éppen a talaj élete válik kétségessé. Ha másért nem is, legalább ezért el kel-

lene gondolkodnunk a csak kemizálásra alapuló, energiaintenzív termesztés létjo-

gosultságán. 

A morzsalékos szerkezet - amint arra Manninger (1957) igen határozot-

tan rámutat - azonban önmagában még nem jelenti a talaj beéredettségét. Foko-

zott figyelemre érdemesek ezzel kapcsolatos, sok évtizedes kutató és gyakorlati 

termesztő tapasztalataiból leszűrt, bölcs megállapításai: "morzsalékos talajszerke-

zetet műveléssel vagy fagy hatására is tudunk kapni, de ez utóbbi morzsák az első 

esőre összeomlanak, eliszapolódnak, összeülepednek, megszáradáskor pedig el-

keményedve hantokat képeznek, amivel együtt jár a levegőtlenség, végső fokon 

pedig a termőképesség csökkenése", majd később így folytatja: "rögszilárd, ál-

landó beéredett talajszerkezet kolloid, szerves és ásványi anyagok (agyag-humusz 

komplex) jelenlétében egyedül a mikroorganizmusok képesek előállítani. Csak az 

élve felépített ,egészséges talaj tud a víz összeiszapoló hatásának ellenállni, 

...benne a levegő, a víz és a talaj szilárd alkotórészei mindíg a legkedvezőbb 

arányban vannak. ...Ezért tudja az ilyen talaj a növénynek fejlődése kezdetétől 
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beéréséig állandóan a szükséges vizet és a mikrobák által feltárt ásványi 

táapnyagokat nyújtani."  

Azért tartottuk fontosnak ezeket a gondolatokat előrebocsátani, mert - bár 

Szabó (1986) megállapítása szerint ." a modern talajtan középpontjában az egy-

séges (abiotikus és biológiai) anyag- és energiaforgalom áll" - azok a dogmák, 

amelyek "a talaj szerkezetét kizárólag kolloid-kémiai hatásokra vezették vissza 

szinte a mai napig uralkodnak" (Manninger, 1986.). 

A talajművelés során tehát arra kell törekednünk, hogy beavatkozásaink-

kal segítsük a giliszták és talajmikróbák tevékenységét, ezzel a talaj biológiai 

beéredését, a tartós, "élve felépített", morzsalékos szerkezet kialakulását. 

3.6.3.2. Művelési követelmények 

A talajművelés céljainak megfogalmazása koronként változott, és ezzel a 

műveléssel szemben támasztott követelmények is változtak. Az 1800-as évek vé-

gén Cserháti és kortársai úgy tartották, hogy „a növényeknek jó álláshelyet kell 

kialakítani, a talaj termőrétegét termesztésre alkalmas állapotba hozni, és abban 

megtartani.” A művelés biológiai hatásának kihasználhatósága, „a talajérettség 

megteremtése” fél évszázaddal később került a célok közé azzal a kiegészítéssel, 

hogy „mindazt megközelítőleg helyreállítani, amit a talaj ősállapotától elszaka-

dás után elvesztettünk” (Kemenesy, 1972).  

Fontos lépés volt a művelési cél és a talajvédelem összekapcsolása, utal-

va a közvetlen és közvetett változásokra: „a talaj szerkezetének és felszínének vé-

delme, biológiai tevékenységének, nedvesség- levegő- és hőforgalmának kedvező 

befolyásolása” (Birkás, 1993). Bebizonyosodott, hogy a szerkezetében és állapo-

tában megkímélt talajon kisebb energiával és mechanikai károsítással érhető el a 

növények kívánta talajállapot. A művelési cél ennek megfelelően „harmónia ki-

alakítása és fenntartása a talajvédelmi feladatok és a növénytermesztési rendsze-

rek igényei között.”  

A gazdálkodás és a környezetvédelem összehangolásának alapja az, hogy 

a talaj biológiai életének tudatos szabályozásával előnyösen befolyásolhatók a 

humuszgyarapító- és bontó folyamatok, a szerves anyagok feltáródása, a földigi-

liszták tevékenysége és a talaj megújulási képessége (Birkás, 1993; Gyuricza, 

2000). A talaj biológiai élete a kedvező fizikai és biokémiai tulajdonságok és fo-

lyamatok serkentője. A kímélő művelés a talajlakó szervezetek életfeltételei-

nek javításán keresztül hat a beéredésre, ezáltal a további talajmunkák minő-
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ségére. A biológiai felépítettségű talajszerkezet kialakulásában a mikrobák mor-

zsafelépítése, valamint a gilisztaürülék játszik fontos szerepet. 

A művelés talajra gyakorolt hatása gazdálkodási és környezeti szem-

pontból egyaránt értékelhető. A talaj állapotát kímélő művelés, védő jellegéből 

adódóan növeli a növénytermesztés biztonságát is. A művelés idejének, irányá-

nak, módjának, mélységének gondos megválasztása és a felszín takarása esetén 

nem csak a víz és a szél pusztítása csökken, hanem a művelhetőséget és a növény 

termését limitáló nedvességveszteség is. A művelés gazdasági jelentőségét növeli 

a talaj állapotának a nedvességforgalomra, ezáltal a klimatikus szélsőségektől 

(aszály, csapadék bőség) függő termésveszteségre gyakorolt hatása. Aszályos 

években a művelés értéke a nedvességvesztés csökkentésének arányában határoz-

ható meg. Csapadékos években a talajok vízbefogadó képességének javítása és 

megőrzése, a felszíni vízpangás elkerülése alapján történhet a bírálat.  

A kedvező talajállapot kialakításának és fenntartásának jelentőségét a 

kémiai talajterhelés csökkentése is növeli. Ésszerű törekvés a növények tápelem-

felvételi dinamikájához igazodás, a trágyázás hatástartamát, hatékonyságát befo-

lyásoló tényezők – talajállapot, nedvességtartalom – figyelembe vétele, a táp-

anyaghiány időbeni korrigálása, a trágyázás káros mellékhatásainak – savanyo-

dás, szennyezés – elkerülése. Kedvező állapotú, tápanyaggal ellátott talajon a nö-

vény fejlődése zavartalan, ellenálló képessége jó, ezáltal a kémiai növényvédelem 

kényszere és költsége kockázat nélkül mérsékelhető. A talaj állapota akkor felel 

meg a növény igényének, ha fejlődésének különböző fázisaiban kihasználhat-

ja a gyökérzóna lazultságával összefüggő hatásokat (kedvező nedvesség-, le-

vegő- és hőforgalom, tápanyag feltáródás). Nincs agronómiai vagy ökonómiai ok 

arra, hogy a szükségesnél mélyebben vagy többször avatkozzanak a talaj állapo-

tába (Birkás és Szemők, 2002).  

3.6.3.3. Művelési hibák és környezeti károk 

A termesztés alapozásához legkedvezőbb talajállapot kialakításának 

igénye felülvizsgálatra szorul. A legkedvezőbb ugyanis a szokásos művelési 

rendszerekben viszonylagos, több tényezőtől (talaj félesége, nedvességtartalma, 

művelési mélység, menetszám) függ. A művelési cél gyakran akkor sem teljesül, 

ha a tervezett eljárásokat elvégzik. Pl. az alapműveléssel nagyobb mélységig ki-

alakított lazultság, ha sok a kiegészítő talajmunka, vetéskor már nem mérhető.  

A növények igényének évszázadokon át tartó túlbecsülése tartós és 

nehezen javítható károkat okozott a talajokban. A károk között a szerves-
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anyag tartalom csökkenése a legsúlyosabb, mivel kihatással van más talajjellem-

zőkre is. Ezt szemlélteti a 28. ábra.  

28. ábra: A műveléssel összefüggő talajállapot-romlás sémája (Birkás, 1993) 

    Sokmenetes művelés  Környezetkárosodás 

  RÖGÖSÖDÉS     

művelés száraz    Szervesanyag fogyás  Szél- és vízerózió 

talajon      Biológiai leromlás 

   több idő    Vízpangás/belvíz 

TÖMÖRÖDÉS 

 

  több energia 

 több költség 
 

 ELPOROSODÁS 

VISSZA- 

TÖMÖRÖDÉS 

 

 
Kultúrállapot romlás 

 

Hatás a művelésre 

művelés nedves                    

talajon  GYÚRÁS,    Művelhetőség romlás 

  KENÉS    Hordképesség romlás 

   

 

    

Termesztési kockázat 

A szervesanyagban szegényedő talajok ülepedésre és tömörödésre való 

érzékenysége fokozódik, ugyanakkor a hordképességük és a vízzel szembeni el-

lenálló képességük romlik. A talaj gyakori bolygatása növeli a szén-dioxid emisz-

sziót, ezért az ilyen sokmenetes művelés szén-fogyasztónak minősül. Nem lehet 

eltekinteni a műveléshez kötődő környezeti károk ökonómiai hatásaitól. A talaj 

fizikai és biológiai állapotának romlása a művelhetőség és a minőség csökkené-

sét, és a költségek növekedését is előre vetíti. Tömörödött, elporosodott felszínű 

talajon a növények igényének megfelelő állapot több beavatkozás árán sem telje-

síthető. A talajművelés energiafelhasználásában az ésszerűtlen és kényszerűen 

ismételt eljárások ráfordításai nagyobb arányt foglalnak el, mint azok, amelyekre 

valóban szükség van. 

A talaj minőségét a fizikai, a biológiai állapot, és a termékenység össz-

hangja jellemzi (Stefanovits et. al., 1999). Bármely tényező romlása hatással van 

a többire, és ekkor az összhang megszűnik. Biológiai értelemben a művelés a fi-

zikai állapoton keresztül a természetes életközösség, a talajélet zavartalanságának 

megtörése. A talaj biológiai degradálódása esetén a növénytermesztésre alkal-

massága is romlik. A talaj fizikai és biokémiai állapotának a gazdálkodás során 

kialakult szélsőségei környezeti károk, amelyek a termelés biztonságának csök-

kentése révén az élet minőségét is rontják.  

A művelés a talajra és a környezetre gyakorolt hatás szerint kímélő, kö-

zömbös, vagy ártalmas lehet. Kímélő a művelés, ha a termesztendő növény 

igényeinek teljesítése során újabb kárt nem szenved, vagy javul a talaj fizi-

kai és biológiai állapota. A folyamatot a 29. ábra mutatja.  
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29. ábra: A kímélő művelés hatása a talajok állapotára (Birkás, 2001) 

    Szerkezet kímélés 
 

 Környezeti és agronómiai 

előnyök 

 

    Szervesanyag 

kímélés 

  

művelés száraz ta-

lajon 

 
 

MÉRSÉKELT 

RÖGÖSÖDÉS 

 
 

  
 
 mérsékelt elhordhatóság 

 kedvező biológiai   

   tevékenység 

 jobb beéredési hajlam 

 jó művelhetőség 

 tágabb művelhetőségi 

 nedvességtartomány 

 

BIOLÓGIAI 

SZERKEZET 

  

 

kevesebb idő 

kevesebb energia 

kevesebb költség 

 

  

JÓ/ 

JAVULÓ 

KULTÚR- 

ÁLLAPOT 

 

 

 

 
 

művelés nyirkos 

talajon 

  

HORDKÉPES 

TALAJ 

 

   Ökonómiai előnyök 
 

a takarékos művelés 

kisebb kockázata 

Ha a termesztési igényeknek megfelelő állapot kialakításakor a talaj 

szerkezetét egyformán érik kedvező és kedvezőtlen hatások, a művelés környeze-

ti befolyása közömbösnek minősíthető. A művelés ártalmas a környezetre, ha hi-

bák (taposás, tömörödés, porosodás, rögösödés, vízvesztés) sorozatával utat nyit a 

degradációs folyamatoknak (Birkás, 2002).  

Bár a talajpusztulás a földek művelésbe vonásával vette kezdetét 

(Kemenesy, 1972), a degradáció csökkenését, vagy felerősödését az adott idő-

szakban dívó gyakorlat is befolyásolja (Stefanovits et al., 1999). A talajminőség 

romlása és a növénytermesztés veszteségének növekedése között szoros össze-

függés mutatható ki. Bizonyított, hogy megkímélt szerkezetű talajon kisebb 

energiával és mechanikai károsítással érhető el a növények kívánta talajálla-

pot.  

3.6.3.4. A talajművelés és a növényi sorrend kapcsolata 

A művelés a növények életfeltételeit és a környezet állapotát a fizikai és 

biológiai változásokon keresztül befolyásolja. Hatása a növények termésére attól 

függ, hogy a kialakult talajállapot a termést kialakító tényezőkön keresztül meny-

nyiben szolgálja a termesztés biztonságát. A növény igénye a magágy talajának 

lazultságára vagy ülepedettségére, aprózottságára, és a gyökérzóna lazultságára 

vonatkozik. A magágy a növények igényét a kezdeti fejlődésig, a gyökérzóna ál-

lapota pedig a tenyészidőben, minél hosszabban kell, hogy kielégítse. Vannak 

magágyigényes, magágy- és gyökérágyigényes valamint toleráns, közömbös kul-

túrnövények. A művelés mélysége és módja attól is függ, hogy a termeszteni kí-

vánt növényfaj mely csoportba tartozik. (Antal, 2000).  
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A talaj állapotára és művelhetőségére hatással vannak a haszonnövények 

és a gyomok, mégpedig a talaj vízkészletének felhasználása, a gyökerezésük 

mélysége, a gyökérzetük tömege és minősége révén. A növényi sorrend és a mű-

velés kapcsolatát meghatározza, hogy az elővetemény után milyen a talajállapot, 

lehetséges-e a művelési hibák és a ráfordítások csökkentése (Birkás és Szemők, 

2002). A bírálati szempontok a következők:  

 a tenyészidő hossza, a betakarítás ideje, az utónövény művelésére ren-

delkezésre álló idő; 

 van-e biológiai utóhatás (hüvelyes, talajlazító növény, évelő pillan-

gós); 

 az elővetemény és utónövény vízigénye (kis, közepes, nagy); 

 a talaj nedvességtartalma milyen művelésre ad lehetőséget; 

 az elővetemény tarlómaradványainak tömege, apríthatósága, egészségi 

állapota (a talaj felszínén hagyható, talajba keverhető, vagy aláforga-

tandó); 

 a talaj gyommag fertőzöttsége, a gyomtömeg; 

 milyen a talajállapot, csökkenthető-e az utónövény alá az alapművelés 

mélysége, vagy az alapművelés elhagyható. 

A talajlazító és a kedvező biológiai utóhatású növények tarlója jobb mi-

nőségben művelhető. A tarlómaradványok nagy tömege esetén bizonyos művelési 

eljárások elvégezhetősége nehezebb, de a felszín takarása jobb. A tarlómaradvá-

nyok ezen felül fontosak a szervesanyag utánpótlásban. A termesztési rendszer 

egyes elemei (pl. öntözés, betakarítás) az ülepedés és a tömörödés fokozása révén 

ronthatják az utónövény alá végzendő művelés minőségét, vagy mélyebb műve-

lésre adnak okot.  

A gyomok szerepe a művelésre közvetett. A legtöbb gyom magprodukció-

ja nagy, és korlátozás hiányában a rendszeresen művelt réteg 2-4 év alatt elfertő-

ződhet. A sok, magasra növő gyom sok vizet használ fel, ily módon is rontja a 

talaj művelhetőségét. Elgyomosodott talajon a csapadék mennyiségétől függetle-

nül kétséges a művelési menetszám, és így a taposási károk csökkentése. Mé-

lyebb művelésre – nagyobb energiaráfordításra – kényszerít akkor is, ha a talaj 

állapota azt szükségtelenné tenné. 
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3.6.3.5. A talajművelés rendszere 

A művelés alapozó jellegű, megelőzi a növénytermesztés más nélkülöz-

hetetlen folyamatait. Értékét növeli, hogy a termést befolyásoló természeti ténye-

zőket a talaj állapotán keresztül módosítja (a káros hatásokat enyhítheti, a kedve-

zőket fokozhatja). A művelést állandó talajtulajdonságok (pl. agyagtartalom, kö-

töttség), lassan változó tényezők (pl. humusztartalom) és folyamatosan változó 

tényezők (pl. lazultság, nedvességtartalom) segítik, vagy korlátozzák. A minőség 

javítása és a költségek mérséklése érdekében műveléskor a kedvező adottságok 

kihasználására, egyúttal alkalmazkodásra célszerű törekedni.  

A növénytermesztést alapozó művelési eljárások és a vetés együttese 

rendszerbe foglalható. A művelési rendszereket különbözőképpen csoportosítják. 

Az egyik felosztás a növények vetésidejét, a másik a talajokat veszi alapul. Az 

eszközök, és a talajra gyakorolt hatás alapján hagyományos (klasszikus), 

csökkentett, talajvédő- és kímélő rendszerek különböztethetők meg (Sipos, 

1978; Birkás, 1993; Nyiri, 1993). A klasszikus rendszerekben a talaj-

előkészítés öt fő szakaszból áll, tarlóművelés, alapművelés, elmunkálás, 

magágykészítés, vetés utáni elmunkálás. Értelmezésük, feladatuk a következő: 

 Tarlóművelés. Két lépése van, első a tarlóhántás, a nyári betakarítású 

növények tarlójának sekély művelése. A második lépés a hántott tarló 

ápolása. 

 Alapművelés. A növények termesztési rendszerében a legmélyebb 

művelés, amellyel a növények tenyészideje alatt igényelt talajállapot a 

szükséges mélységig alakítandó ki, forgatással, forgatás nélkül vagy 

kombináltan. 

 Alapművelés elmunkálása. Az alapműveléssel létrehozott talajállapot 

további alakítása a termesztés céljának megfelelően. 

 Magágykészítés. A talaj felső rétegének a növény és a vetési technológia 

igényeihez mért kialakítása a gyors kelés és kezdeti fejlődés érdekében. 

 Vetés utáni elmunkálás. A vetés során lazábbá vált talajréteg megfelelő 

tömörítése és formálása a kelés elősegítése és a talaj védelme céljából.  

A talaj-előkészítés öt fő fázisában a célnak megfelelő művelési eljáráso-

kat (pl. szántás, kultivátorozás, hengerezés stb.) végeznek, amelyek több külön-

böző hatékonyságú műveletet egyesítenek. A műveletek elnevezése tükrözi a 

művelési feladatot, illetve a talajban és a talajon történő változást: forgatás, lazí-

tás, porhanyítás, keverés, tömörítés, felszínalakítás. 
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 A forgatás a talajművelés egyik legrégibb és legtöbbet vitatott műve-

lete. A forgatás célja a talajrétegek cseréje. A növényi maradványok, 

az élő tarlók, az istálló- és a zöldtrágyák aláforgatással juttathatók a ta-

lajba. A szártarackos gyomok, a gyommagvak mélybe forgatása ese-

tenként hasznos módszer. Szántáskor az eredeti felszín aerob (levegő-

kedvelő) mikrobái a leforgatás révén gyengén átlevegőzött körülmé-

nyek közé kerülnek, és nagy részük elpusztul. A humifikációs folya-

matok felerősödnek, a bomlás lelassul. Viszonylag rövid idő elteltével 

a barázdaszeletek felszínén a forgatást túlélő aerob mikrobák tevé-

kenysége felpezsdül, felszaporodnak, és a tevékenységük hatására hu-

musz-bontó folyamatok kerülnek előtérbe. A talaj gyakori forgatása-

kor a folytonos szellőztetés felerősíti az aerob mikrobák tevékenysé-

gét, ezáltal csökken a szerkezetképződésben, és a művelhetőség megőr-

zésében oly fontos humuszkészlet (Szabó, 1986; 1992). A szántás kör-

nyezeti szempontból kockázatos, ha fokozza az eróziót, ha rögös vagy 

szalonnás, és ha utána több menetes elmunkálás (amely visszatömörö-

déssel és a talajszerkezet elporosodásával járhat) szükséges. A forgatás 

egyéb kockázata – szervesanyag csökkenés, szén-dioxid kibocsátás 

fokozása, földigiliszták életterének megbolygatása (Gyuricza, 2000) – 

az eljárás ésszerűsítését teszi szükségessé. A forgatás jelentőségét elő-

nyeinek (növényvédelmi cél), és hátrányainak (rögösödés, eketalp-

tömörödés, vízvesztés, energiaigény) mérlege mutatja. A növények re-

agálása, a talaj- és talajállapot vizsgálatok eredményei alapján leszö-

gezhető, hogy a forgatás hiánya nem hátrányos a növénytermesz-

tésre. A szántás gyakorisága ökonómiai megfontolásból és a forgatás-

sal összefüggő környezeti károk mérséklése érdekében csökkenthető, 

és periódusosan alkalmazható. A hagyományos szántásos rendszerek-

ben a minőségromlás kockázata a tarlótól a vetésig fennáll, ésszerűsí-

tés esetén a jó szántás jó minősége a vetésig és a tenyészidő jó részéig 

megmarad.  

 A talaj lazítása az összeállt, ülepedett vagy tömörödött rétegek szét-

választása minden irányban, kisebb-nagyobb rögök képződésével. A 

lazítás az alapozó és kiegészítő talajmunkák fontos művelete. Nélkü-

lözhetetlen a talaj kedvező fizikai és kémiai állapotának megőrzésé-

ben, javításában, valamint a védelmében. A lazítás, attól függően, 

hogy a talajban hol szükséges a tömődött állapot megszüntetése vagy 

bizonyos mértékű lazultság létrehozása, sekély, középmély és mély le-

het. Sekélyen lazítják a talajt hántáskor, magágykészítéskor és kelés 
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után növényápoláskor. Középmély lazítással a talaj rendszeresen mű-

velt rétegének fizikai állapota javítható. Hatása általában a vegetációs 

idő végéig terjed. A tömör talajállapot átlazítása a művelőtalp alatti 

aerob mikroflórát csak kissé serkenti. Fokozatosan tűnnek el az anae-

rob mikrobiológiai tevékenység toxikus végtermékei, amelyek a gyö-

kérzetet már kis mennyiségben is károsítják (Szabó, 1986; 1992). A ta-

laj átlevegőzése, méregtelenítése, tápanyagfeltárása a mélyebb réte-

gekben is végbemegy, anélkül, hogy a szerves anyag vesztesége foko-

zódna. Mélylazítással a rendszeresen művelt réteg alatt elhelyezkedő 

talaj fizikai állapota befolyásolható, ezért melioratív hatású. 

 A porhanyítás eredménye a talajrészek közötti szoros összefüggés la-

zulása, a frakciók aprózódása. Tartósan morzsás szerkezetű és bioló-

giailag érett talaj kisebb fizikai erőkifejtésre is jobb minőségben 

porhanyul. A szerkezet nélküli, gyorsan ülepedő talajokon a porhanyí-

tás nem jár együtt morzsaképződéssel. A klasszikus művelési rendsze-

rekben a porhanyítás műveletét általában külön, és gyakran több me-

netben végezték, amely végül a talajszerkezet elporosodásához veze-

tett. A kímélő művelési rendszerekben a porhanyítást más műveletek-

kel kombinálva előzik meg a szerkezet károsodását. A talaj kíméletes 

porhanyítása biológiai szempontból is előnyös, mivel az aerob 

mikrobiális tevékenység és a szervesanyag fogyás csak némileg erősö-

dik fel, a talajmorzsákat összetartó, cementáló humuszanyagok degra-

dációja nem következik be.  

 A keverés a talajba juttatandó trágyáknak, javítóanyagoknak, növényi 

maradványoknak adott talajrétegben való egyenletes elrendezése. A 

keverés mélysége a művelés céljától, módjától és a talajba keverendő 

anyagtól függően változik. Alapműveléskor a művelt rétegre, sekély 

bolygatás esetén csupán a talaj felső rétegére terjed ki. A talaj átleve-

gőzése keveréskor mérsékeltebb, ezért az aerob morzsa-degradációs 

folyamatok is gyengébbek. 

 A tömörítés a lazán összefüggő talajrészecskék egymáshoz nyomása, 

amely talajvédelmi és termesztés-technológiai célból szükséges. A tö-

mörítés folyamán a talaj porhanyul, a felszín módosul, így a felület és 

a talaj nedvességvesztesége is csökken. A talaj túlzott mértékű tömörí-

tése kedvezőtlen. Tömörítéskor a feltalaj lazultságát és levegőzöttségét 

különböző felületű és tömegű hengerekkel csökkentik. Ezáltal az ae-

rob biodinamika lelassul, de a szerves maradványok feltáródása a ki-

sebb nedvesség veszteség következtében nem szünetel.  
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 A felszínalakítás célja különböző talajfelület kiképzése, egyengetése 

vagy hullámosítása, bakhátak kialakítása. A sima felszín nedvesség-

vesztése kisebb, hőforgalma egyenletesebb. A nagyobb felület 

hőfelvétele és nagyobb vízvesztesége tömörítéssel csökkenthető. 

A konvencionális (iparszerű) rendszer öt fázisában, mivel a menetek 

száma ennél több, olyan hibák adódnak, amelyek gyakran újabb beavatkozással 

sem javíthatóak. Pl. a tarlóhántás elhagyása a talaj nedvességvesztése miatt a mű-

velhetőség romlását és a következő eljárások energiaigényének növekedését von-

ja maga után. Az alapművelés szakszerűtlen megválasztása esetén a növekvő 

energiaráfordítás ellenére talajállapot hibák keletkeznek, vagy súlyosbodnak.  

A konvencionális (iparszerű) talajműveléskor a teljes felszínt megmun-

kálják, alapozó művelésre ágyekét (Magyarországon nehéztárcsát is) használnak. 

A növények fejlődéséhez kedvezőnek vélt állapotot, a talajvédelmi követelmé-

nyeket háttérbe szorítva, az ésszerűnél több menettel, nagy idő-, energia-, és költ-

ség felhasználással érik el. A talaj állapotához alkalmazkodás esetlegessége miatt 

a művelési beavatkozások ismétlése, környezeti károk kialakulása és súlyosbodá-

sa tipikus (Birkás, 2001).  

A talajállapot hibák következményeinek belátása fontos szerepet játszik a 

művelési szemlélet átalakulásában. A közgazdasági viszonyok romlása a műve-

lési költségek csökkentésére, a környezet állapotának romlása kímélő módszerek 

alkalmazására, vagyis alkalmazkodásra késztetheti a gazdálkodót. Erre mutat rá 

Gyárfás József (1922): „…a talajművelést, ahol csak lehet, egyszerűbbé, és ol-

csóbbá, de egyben jobbá, egy szóval: okszerűbbé kellene tenni (…) ezt pedig csak 

olyan talajműveléssel érhetjük el, amely adott viszonyokhoz, elsősorban a talaj-

hoz, és az időjáráshoz alkalmazkodik.”  

A talajművelésben az alkalmazkodás az ökológiai (környezeti) és az 

ökonómiai (gazdaságossági) viszonyokhoz igazodás. Ezért az alkalmazkodó 

művelés a termőhelyi és a gazdálkodási feltételeknek leginkább megfelelő növé-

nyek termesztését olyan takarékos és kímélő módszerekkel alapozza, amelyek 

hosszabb idő alatt sem növelik a gazdálkodás kockázatát. (Birkás, 1993). Az al-

kalmazkodó talajművelés jellemzői: 

 a talaj fizikai állapotába történő beavatkozások összhangban vannak a 

termőhellyel és a termőhely védelmével; 

 a művelés mélysége és módja megfelel a talajvédelem feltételeinek, 

ugyanakkor biztosítja a termesztendő növények kedvező fejlődését; 
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 a művelési beavatkozások száma és sorrendje összhangban van a talaj 

fizikai és biológiai állapotának megőrzésével és javításával; 

 adott művelési eljárás javítja a további, ugyanakkor kihasználja a 

megelőző művelettel létrehozott talajállapotot; a biológiai beéredés 

előmozdításával javítható bármely művelési beavatkozás minősége, és 

csökkenthetők a művelés ráfordításai; 

 a tarlómaradványokat nem a művelést akadályozó tényezőnek tekinti, 

hanem felhasználja a talaj fizikai-biológiai kondíciója javítására, va-

lamint a nedvesség veszteség csökkentésére (az alapművelés előtt a 

felszín bizonyos mértékű borítottságával, a tenyészidőben pedig a ve-

tősorok között, ha sávos művelés történik). 

Az alkalmazkodó művelés alappillérei az energiatakarékosság és a talaj-

kímélés. Az energiatakarékos, kímélős műveléskor a termesztendő növény igénye 

a talaj fizikai és biológiai állapotának javulása vagy megkímélése révén a termő-

hely körülményeihez szabott lehető legkevesebb eljárással és menettel teljesül.  

3.6.3.6. A talajvédő és -kímélő művelés 

A talajművelési irányzatok rövidebb és hosszabb időszakra szóló törek-

véseket tükröznek. A kedvezőtlen vagy romló termőhelyi vagy közgazdasági kö-

rülmények kihatásainak enyhítésére adott időpontban kell hatékony módszert ta-

lálni. A korábbi művelések következtében kialakult, az élet minőségét veszélyez-

tető és a jövőbeni termelést korlátozó környezeti károk csökkentésében komplex, 

tartósan ható megoldások vezetnek eredményre.  

A művelési irányzatok (hagyományos, csökkentett, talajvédő- és kímé-

lő) és törekvések (pl. energiatakarékos, víztakarékos, fenntartó stb.) elkülöníté-

sét – az utóbbi 25-30 évben definiáltan is – lehetővé tette az is, hogy bebizonyo-

sodott, a növények talajállapot igénye konvencionális (iparszerű) módszerek 

nélkül, a korábbinál kevesebb ráfordítással is kialakítható. A művelés átalakulá-

sára a minimális, a talajvédő, és a talajminőség javítását és fenntartását felvállaló 

irányzatok voltak a legnagyobb hatással. 

A minimum tillage irányzat az 1950-es években az Amerikai Egyesült 

Államokban alakult ki a művelési ráfordítások csökkentésének céljával. A bioló-

giai, a technikai és az ökonómiai tényezők összehangolása révén a termesztésre 

kedvező talajállapot kialakítása függetlenedett a művelés módjától és eszközétől. 

A műveletek összevonása, kombinálása, vagy elhagyása előmozdította a talaj- és 
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a klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodást, ezáltal a szerkezetre káros be-

avatkozások mellőzését.  

A conservation tillage irányzat Észak-Amerikában az 1960-1970-es 

évek fordulójától, Európában az 1970-es évek közepétől éledt fel. Elkülönülését a 

minimális művelési koncepciótól az eróziós- és deflációs károk kiterjedése mel-

lett a környezetkárosodás és a gazdálkodás bizonytalanságának növekedése tette 

szükségessé. Talajvédőnek tekintendő bármely művelési és vetési rendszer, 

amelyben a felszín védelmi célból, vetés után is legalább 30 %-kal fedett tarlóma-

radványokkal, továbbá a talaj el- és lesodrása legalább 50 %-kal kisebb, mint a 

konvencionális (iparszerű) műveléskor. Ezek a feltételek a teljes felület mulcsha-

gyó (mulch-till) művelésekor, vagy a vetősorra kiterjedő művelésekor (no-till, 

zone-till, strip-till) teljesülnek maradéktalanul. 

A talajminőség fenntartására való törekvés – az 1990-es évektől kez-

dődően – a hasznos célok továbbfejlesztésével a fenntartható gazdálkodást alapo-

zó tényezőként tekinthető. A művelés a talaj minőségének védelmén keresztül 

járul hozzá a környezet és a talajhasználati, termesztési rendszerek közötti har-

mónia kialakításához és megtartásához. A talajminőség javítása és fenntartása a 

környezet védelmében betöltött jelentősége miatt valamennyi mezőgazdasági te-

rületre kiterjed (a korábbi irányzatok csak a szántóterület talajának javítását cé-

lozták). A talajhasználat – szántó, erdő, legelő, gyümölcsös stb. – szerint művelt, 

vagy gondozott mezőgazdasági táj ugyanis az életminőség javulását szolgálja. A 

szántóföldön egyes konvencionális (iparszerű) talajhasználati módok elhagyása 

vagy korlátozása (intenzitásának csökkentése) válik szükségessé, míg mások (in-

tegrált, extenzív, ökológiai), a kedvező környezeti hatásuk révén élveznek támo-

gatást. Az új irányzat minden olyan, korábban már bevált, vagy újonnan kidolgo-

zott művelési rendszerre támaszkodik, amely alkalmas a talajminőség javítására, 

fenntartására.  

A talaj védelme a fizikai és kémiai degradáció megakadályozását, a 

természetes termékenység, szerkezet és biológiai állapot javítását és kímélé-

sét jelenti a környezet minőségének és a gazdálkodás színvonalának fenntar-

tása érdekében (Birkás, 2002). A magyar viszonyokhoz alkalmazkodó talaj-

védő- és kímélő rendszerekként az alábbiak minősíthetők:  

 A középmélylazításos rendszer a mélyebb talajrétegek állapotának 

javítására, a művelési hiba és a környezeti kár enyhítésére alkalmazha-

tó. Gazdasági haszna a tömör állapot megszüntetéséből adódóan a nö-

vénytermesztés biztonságának javítása, az aszályhatással összefüggő 
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mennyiségi és minőségi veszteségek csökkentése. A rendszer első 

eleme a sekély, mulcshagyó, a nedvességvesztést csökkentő tarlóhán-

tás. Így a talaj száraz idényben sem szárad ki, és a lazítás a tervezett 

mélységig elvégezhető. Elmunkáló elemmel kombinált lazító haszná-

latakor kisebb lesz a talaj vízvesztesége. A lazítók talajba hatolását 

könnyítő, az elmunkálás hatékonyságát növelő művelőelemek alkal-

mazása esetén jobb munkaminőség érhető el.  

 A kultivátoros rendszer agronómiai és közvetett ökonómiai haszna a 

talajszerkezet kímélése, amely akkor használható ki teljesen, ha a gyö-

kérzóna állapota nem tömörödött. Lényeges elem a mulcshagyás (tar-

lóhántás, alapművelés), amely a talaj kiszáradásának megelőzését, 

művelhetőségének javulását segíti elő. A lazítást követő évben a ked-

vező állapot fenntartására alkalmas. A modern kultivátorok kapasorai 

elé, mögé vagy közé porhanyító, keverő elemek vannak építve (egyen-

gető, ásóborona, hengerborona, síktárcsa, keverőtárcsa, borítótárcsa, 

lezáró-tömörítő).  A kultivátoros rendszer ma még alig kihasznált elő-

nye, hogy a menetszám függetleníthető a talaj nedvességtartalmától. A 

mulcshagyó, nedvességveszteség csökkentő művelés jelentősége szá-

raz és nyirkos talajon nagyobb. A szerkezet károsodása nedves – még 

művelhető – talajon is biztonságosan megelőzhető.  

 A tárcsás rendszer alkalmazási kockázata a talaj állapotához (gyö-

kérzóna tömörsége, nedvességtartalom) való alkalmazkodással csök-

kenthető. A kímélő művelési rendszerben a tárcsa funkciója a tarló-

hántás és az alapművelés, mindkét esetben elmunkálással kombinálva. 

A síklapú tárcsás porhanyítók talajszerkezet kímélése megközelíti a 

kultivátorokét. A hagyományos, gömbsüveg lapú tárcsák a porosítás 

miatt nem felelnek meg a szerkezetkímélés elvárásainak. A tárcsás 

rendszer száraz és nyirkos talajon a környezeti kockázat növekedése 

nélkül a körülményekhez igazodó kiegészítő eljárásokkal együttesen 

elégítheti ki az agronómiai és ökonómiai elvárásokat.  

 Ésszerűsített szántásos rendszerek. Cél a gazdálkodók által kedvelt 

eljárás megtartása, a jellemző hibák megelőzése, a termesztési és kör-

nyezeti kockázatok csökkentése. A szántás nem fokozhatja az eróziót, 

a deflációt, a talaj tömörödését, rögösödését és porosodását. A szén-

dioxid kibocsátás, a szervesanyag csökkenés, a földigiliszták életteré-

nek bolygatása a szántásos rendszerekben is szabályozható. Az agro-

nómiai minőség és a környezeti hatás a szántás előtt és után végzett 

kímélő eljárásokkal, megfelelő szántási móddal (rónaszántás) javítha-
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tó. A szántásos művelési rendszer ésszerűsíthető, ha csökken a gyako-

riság, a forgatással kapcsolatos kár, az idejével összefüggő kockázat, a 

szántás és a vetés közötti folyamatok száma a minőség romlása nélkül, 

és az összes menetszám. 

 A vetési módok (hagyományos, magágykészítés és vetés egyme-

netben, művelés és vetés egymenetben, vetőkultivátoros, sávos, bakhá-

tas, direktvetés) akkor illeszkednek jól a művelési rendszerek valame-

lyikébe (30. ábra), ha nem rontják a megelőzően kialakult talajállapo-

tot, vagyis a környezetei kár elhanyagolható. 

30. ábra: A művelési rendszerek kialakításának szempontjai 

 

A művelési rendszerek kiválasztásakor fő szempont legyen, hogy a nö-

vény nem a menetre, hanem a kedvező talajállapotra igényes, amely kímélő mű-

veléssel, kisebb költséggel, környezetkárosítás nélkül, nagyobb biztonsággal ér-

hető el (69. táblázat). 
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69. táblázat: Művelési rendszerek agronómiai előnyei és környezeti kockázata 

Középmély  

lazításos 

(nyár, ősz) 

Kultivátoros 

 (nyár, ősz, tavasz) 

Tárcsás 

(nyár, ősz) 

Szántásos 

(nyár vége, ősz) 

művelési rendszer 

Agronómiai előnyök 

- mélyre terjedő ta-

lajállapot javulás 

- talajbiológiai kon-

díció javulása 

- termesztési biz-

tonság javulása 

- közvetett ökonó-

miai haszon 

- kis környezeti 

kockázat  

- talajszerkezet kímé-

lés 

- mulcshagyás 

- nedvességvesztés 

csökkenése 

- biológiai kondíció 

javulása 

- gazdaságosság 

- kis környezeti kocká-

zat  

- nedvességvesztés 

csökkenése 

- mulcshagyás 

- aprítás és keverés 

- egyszerűség 

- gyorsaság 

- gazdaságosság 

- közepes környeze-

ti kockázat 

- talajrétegek cseré-

je 

- őszi és téli csapa-

dék befogadásá-

nak elősegítése 

- jobb magágy mi-

nőség tavasszal 

 növényvédelmi 

feladatok teljesü-

lése 

Környezeti kockázatok 

- nedves talaj 

- az elmunkáló eljá-

rás visszatömörítő 

hatása 

 

- túl nedves talaj 

- átázott, vonódott tar-

lómaradványok nagy 

tömege  

- a talaj 16-20 cm alatti 

rétegének tömörsége 

- elgyomosodott talaj 

- nedves talajon tö-

mörítés 

 - száraz és nedves 

talajon szerkezet-

károsodás 

- a talaj 16-20 cm 

alatti rétegének tö-

mörsége 

- elgyomosodott talaj 

- eketalp-tömörödés 

-  nedvességveszte-

ség 

-  rögösítés 

-  elmunkálás-igény 

-  szervesanyag 

veszteség 

A művelés hasznát a talaj- és környezetvédelem kiterjesztése jelentősen 

felértékeli. A talajállapot javítás költségei a kímélő művelés tartós alkalmazása 

révén állandósítható termesztési biztonsággal, gazdasági és környezeti előnyökkel 

térülnek meg. A talajvédő- és kímélő műveléssel kapcsolatos teendők:  

 a káros talajtömörödés kialakulásának – a felszínen, vagy bárhol a 

művelt rétegben – és súlyosbodásának megelőzése; 

 a tömör talajállapot enyhítése lazítással, a kedvezően lazult talajállapot 

megőrzése lehető hosszú ideig; 

 az energiaigény csökkentése; 

 a talajszerkezet elporosodásának megelőzése, az elporosodás enyhítése; 

 a talaj takarása, ésszerű szervesanyag- és tarlómaradvány gazdálkodás; 

 okszerű talajnedvesség gazdálkodás (jó vízbefogadás, kis veszteség). 

A tömörödés megelőzhető, ha nedves talajon nem, vagy minél keveseb-

bet járnak, és nem művelnek. A tömör állapot a károsodás mélységét figyelembe 
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véve enyhíthető (kultivátorral, lazítóval). A kedvező állapotba hozott talajokon a 

visszatömörödés csökkentett menetszámú, kímélő műveléssel, a nedvességtarta-

lomhoz alkalmazkodással kerülhető el. Kényszerhelyzetben műszaki megoldá-

sokra is támaszkodhat a gazdálkodó: a gumiabroncsok fajlagos talajnyomásának 

csökkentése, talajkímélő járószerkezetek, nedves talajra kevésbé érzékeny eszkö-

zök használata. 

A művelés energiaigénye a talajállapot javítása, a művelési hibák és 

környezeti károk megelőzése révén csökkenthető (Birkás és Szemők, 2002). Cél-

jai az alábbiak: 

 a talaj biológiai tevékenységének szabályozása; 

 a talaj szervesanyag mérlegének javítása; 

 a gilisztatevékenység előmozdítása a talajban; 

 a talaj takarásával a nedvesség veszteség csökkentése és a beéredés 

előmozdítása; 

 talajlazító növények, köztes védőnövények termesztése; 

 a növényi sorrend biológiai lehetőségeinek kihasználása. 

A talaj elporosodásának megelőzésében, a védekezés módszereinek ki-

dolgozásában nagy segítség, hogy a kár súlyosbodása hosszabb idő alatt követke-

zik be (31. ábra). 

31. ábra: Az elporosodás csökkenésének trendje a műveléshatástól függően 

(Birkás, 2002) 

5

15

25

35

45

55

1 2 3 4

P
o

rf
ra

kc
ió

 %

M ű v e l é s h a t á s

 

Talajművelés 
 

1. talajszerkezet rontó és szervesanyag-

fogyasztó művelés (10 év);   

2. talajszerkezet rontó és szervesanyag -

fogyasztó művelés ( 5 év);   

3. talajszerkezet- és szervesanyag kímélő 

művelés ( 5 év) 

4. szerkezet- és szervesanyag kímélő mű-

velés (10 év év) 

A 31. ábra alapján megállapítható, hogy a talajok elporosodásához a 

szerkezet rontó és szervesanyag-fogyasztó művelés jelentősen hozzájárul. Ellen-

ben a talajszerkezet- és szervesanyag kímélő művelés folyamatos alkalmazása 
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esetén ez a káros folyamat megállítható.  Okszerű szervesanyag gazdálkodás ese-

tén javítható a vízálló morzsák aránya és a talaj hordképessége. A talajok elporo-

sodásának megelőzése és enyhítése érdekében meg kell előzni a tömörödést, a 

talaj kiszáradását. A száraz talajokat kíméletesen érdemes lazítani és porhanyíta-

ni, kerülni kell a felesleges bolygatást és levegőztetést. Nedves talajon nem taná-

csos a járás és művelés. 

A talajtakarás (mulcshagyás) szántóföldön tarlómaradványokkal lehet-

séges. Haszna a következő: 

 a nedvesség veszteség csökkentése; 

 a talaj kedvező biológiai tevékenységének előmozdítása és fenntartása; 

  a művelhetőség javítása, a durvább beavakozások elkerülhetősége. 

Mulcshagyásra a kórokozóktól mentes tarlómaradványok biztonságosan 

használhatók fel. A takart talaj védve van a nyári heves záporok csapó, eliszapoló 

hatásától, a kiszáradástól, a kiszáradással összefüggő kérgesedéstől, cserepese-

déstől és porosodástól. A takarással nyirkosan tartott talaj a szerkezet javulásában 

is hasznos földigiliszták kedvező életterévé válik. 

A szervesanyag gazdálkodás célja, hogy a talaj vízgazdálkodása javul-

jon, a tömörödési hajlama és porosodása csökkenjen. A szerves trágyaanyagok 

(istálló-, szalma-, vagy zöldtrágya) a talajba keverve lazító hatásúak, növelik a 

levegőzöttséget és a víznyelést. A szerves anyagok szerepe a vízálló szerkezet 

kialakulásában is jelentős, azzal, hogy energia- és tápanyagforrást szolgáltatnak a 

mikrobiológiai folyamatokhoz, elősegítik a morzsák felületét összetartó baktéri-

umhártyák és gombafonadékok képződését. A talaj védelme ésszerű tarlómarad-

vány gazdálkodást követel. Ahhoz, hogy tarlómaradványokkal takarhassák a talajt 

védelmi céllal (mulcs), a növényvédelem feladatai is kiszélesednek.  

Az okszerű nedvességgazdálkodás a talajok vízbefogadó képességének 

javítására, megtartására, illetve a talajban lévő víz hasznosulásának elősegítésére 

és a veszteségek csökkentésére irányul. A csapadékvíz talajba jutását a gyökérzó-

na mélységéig kellően lazult állapot segíti elő. Lényeges, hogy vízzáró tömör ré-

teg ne alakuljon ki a művelt és a nem bolygatott réteg határán. Szántóföldön a ta-

lajban lévő nedvesség vesztesége a felszín takarásával (tarlómaradványokkal 

alapművelésig, vetésig), ésszerűen kis felület kiképzésével, megfelelő tömörítés-

sel mérsékelhető. A talaj kíméletes bolygatása (lazítás, porhanyítás, tömörítés) 

révén csökken a párologtató felület nagysága. Előnyt élvezhet a forgatás nélküli, 

a talajt inkább porhanyító, mint rögösítő alapművelés és a felszín tömörítése. A 
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vízveszteség csökkentésének igényével különleges eljárások alkalmazása is mér-

legelhető (pl. sávos művelés, direktvetés). 

A nedvesség veszteség csökkentésének jelentőségét a talaj kedvező bio-

lógiai állapotba hozása (beéredés, a tarlómaradványok feltáródásának előmozdí-

tása), a művelhetőség javítása, ezáltal a mechanikai károk és az energiaigény 

csökkentése növelik (32. ábra).  

32. ábra: Az eltérő talajbolygatás hatása a nedvességveszteségre 21 

csapadékmentes nap alatt (Birkás, 2000) 
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3. Sekélyművelés + lezárt, takart 

felszín: nedvességveszteség  

20 % 

Talaj agyagtartalma: 41,2 %; Ned-

vességtartalom művelés előtt a 0-

40 cm rétegben: 18,5 tömeg%; 

 

A mély bolygatás, a nagy felszín- és felület növekedés nedvesség veszte-

sége hőségnapokon nagy, emiatt jó magágy kialakítása őszi vetésű növények alá 

bizonytalan (1. csoport). A sekélyebb talajbolygatás a felszín lezárásával kombi-

nálva előnyösebb, de a nedvesség veszteség ekkor is számottevő (2. csoport). 

Legkisebb a talaj nedvességvesztesége a sekélyen bolygatott, lezárt és legalább 

30 %-ban takart felszín esetén (3. csoport). 

Kutatási eredmények (Ángyán, 1991; Nyiri, 1997; Birkás et. al., 1999; 

Ruzsányi és Pepó, 1999; Gyuricza, 2000; Schmidt és Szakál, 2001, Birkás et al., 

2004) és gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy kímélő műveléssel a talajszer-

kezet pusztulás lassítható, megelőzhető, és a kedvezőtlenné vált talajállapot javít-

ható (33. ábra).  
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33. ábra: A talajművelés környezeti hatásait javító tényezők (Birkás, 2004) 
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2. Egészséges tarló-

maradványok talajba 

juttatása 

3. Szervestrágyázás (ál-

lati és növényi eredetű 

trágyákkal) 

4. Vetésváltás – A növé-

nyi sorrend kedvező 

biológiai hatásának 

növelése (Pl. talajlazí-

tó és zöldtrágya növé-

nyekkel) 

5. Kedvező nedvesség- 

levegő- és hőforgalom 

fenntartása 

6. Anaerob folyamatok 

gátlása 

7. A kémiai terhelés 

csökkentése 

A termőtalaj értékes, 

természetes – fizikai, 

biológiai, kémiai – tu-

lajdonságainak, termé-

kenységének, regene-

rálódó képességének, 

kedvező fizikai és  

biológiai állapotának 

megőrzése – és ha 

szükséges – javítása 

1. A víz- és szélelhordásnak 

ellenálló, nedvesség-

vesztést csökkentő, védő 

felszín kialakítása 

2. A talaj fizikai terhelésének 

mérséklése 

3. A szerkezetkárosítás 

(szervesanyag veszteség, el-

porosodás) csökkentése 

4. A talaj tömörödését, a tömö-

rödés súlyosbodását kiváltó 

művelési körülmények kerü-

lése 

5. Vízbefogadást biztosító ta-

lajállapot kialakítása és 

fenntartása 

6. Alkalmazkodás a talaj álla-

potához (javítás, kímélés) 

7. A kártevők, kórokozók és 

gyomok élettevékenységét 

korlátozó művelési fogások 

alkalmazása 

A talajállapot javulás biológiai feltételeihez a talajtakarás, szerves 

anyagok talajba juttatása, talajlazító növények termesztése, a kedvező talajélet és 

kémhatás fenntartása sorolható. Fontos művelési teendő az anaerob folyamatok 

gátlása, az aerob biodinamika kedvező szinten tartása, valamint a talajok kémiai 

terhelésének csökkentése. A talajállapot javulás fizikai feltételei a javító és kímé-

lő műveléssel, a felszíntől a talaj mélyebb rétegéig biztosíthatók. A szerkezet-

pusztulás megelőzése érdekében csökkenteni kell a talajon járást, a talaj bolyga-

tását, kerülni az újabb, a mélyebb művelésre okot adó körülmények létrejöttét, és 

védő felszínt célszerű kiképezni.  

A talajvédő és kímélő művelésre áttérés környezeti és gazdasági előnyök-

kel jár. Mivel kevesebb kár keletkezik, összességében a környezet minősége is 

javul. A kedvező fizikai és biológiai állapotban tartott talajokon a szélsőséges 
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időjárási körülmények káros hatásai kevésbé érvényesülnek, a veszteségek kiseb-

bek, a gazdálkodás biztonsága megőrizhető.  

Összességében leszögezhetjük, hogy a kíméletes talajművelés és a ked-

vező talajszerkezet más eszközökkel együtt (pl. vetésforgó, évelő pillangósok 

termesztése stb.) igen fontos szerepet játszhat a talajvédelemben, termőtalajaink 

megőrzésében. A biológiai folyamatokban felépített talajszerkezet ugyanis jobban 

ellenáll a víz és a szél talajromboló és -elhordó hatásának.  

A talajvédelem egyre sürgetőbb feladattá válik, amelynek megoldásához 

minden lehetséges és ésszerű eszközt fel kell használnunk. Ezek közül e helyütt a 

már ismertetett talajművelési eljárásokon és szempontokon kívül még egy ténye-

zőt szeretnénk hangsúlyozottan kiemelni: a mezővédő erdősávok és fasorok sze-

repét. Sürgősen újra kell értékelnünk ezek talajvédő és egyéb kedvező ökológiai 

hatását (pufferoló természetes biotóp-hálózat), és halaszthatatlan feladat újratele-

pítésük lehetőségeinek feltárása és megteremtése. 

Ezzel összefüggésben felülvizsgálatra szorulnak a jelenlegi táblaméretek is. 

Az esetenként 100-200 ha-os táblákon a szél- és a víz talajromboló hatását alig lehet 

megakadályozni. Ezen túl az ilyen méretű táblák talajának heterogenitása olyan nagy 

lehet, hogy ez lehetetlenné teszi a talajművelés és tápanyagellátás talajviszonyoknak 

megfelelő, okszerű, hatékony kialakítását, megoldását. Ezeknek a tábla átlagához va-

ló alakítása tulajdonképpen a tábla egészen kis részén ad megfelelő eredményt, a táb-

la zömén azonban vagy túl sok, vagy túl kevés. 

Mindezekből következik, hogy amit a nagy gépek hatékony üzemelteté-

sével nyerünk, azt a talajdegradálódással és az agrotechnikai alkalmazkodást 

megakadályozó táblaheterogenitással együtt járó hátrányok következményekép-

pen többszörösen elveszítjük. Ki kell tehát mondanunk, hogy nem a táblamérete-

ket és a növénytermesztés technológiáját kell a gépméretekhez, azok gazdaságos 

kihasználásához alakítani, hanem éppen fordítva. Olyan gépekre van a növény-

termesztésnek szüksége, amelyek lehetővé teszik a növényhez és környezetéhez 

alkalmazkodó termesztéstechnológia kialakítását, megvalósítását. 

A fentiek bizonyítják, hogy a talajművelés és talajvédelem új feladatai rész-

ben a hazai hagyományokra és a külföldi tapasztalatokra támaszkodva fogalmazhatók 

meg. Hazai viszonyaink között az alkalmazkodó művelés különböző módszerei nem 

csupán érdeklődésre tarthatnak számot, hanem hasznosan kihasználhatók a talajvéde-

lem, a talajtermékenység fenntartása, javítása, a művelés-ésszerűsítés és energiaraci-

onalizálás egyre sürgetőbb feladatainak megoldása során.  
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Ki kell azonban azt is hangsúlyoznunk, hogy a talajművelés eredménye, a 

termelés színvonalára és a talajtermékenységre gyakorolt hatása a már tárgyalt 

tényezőktől (fajta, vetésszerkezet, vetésforgó, előveteményhatás, stb.), éppen úgy 

függ, mint a következőkben sorra kerülő talajerő-gazdálkodástól. Mindezek 

összhangja teremtheti meg a környezetkímélő, környezetbarát és egyszersmind 

hatékony, jövedelmező gazdálkodás feltételeit.  

3.6.4. Talajerő-gazdálkodás, trágyázás 

 

3.6.4.1. Általános megfontolások, kiinduló tézisek 

A talajerő-gazdálkodás, a trágyázás az elmúlt másfél-két évtized egyre 

élesedő vitáinak egyik legfontosabb kérdése, és többek között itt is jelentkeznek 

szélsőséges vélemények. Ezek igen széles skáláját nincs mód bemutatni. Két ka-

rakterisztikus álláspont azonban jellemezheti a nézetkülönbségeket. 

Staub (1983), aki a biológiai gazdálkodás lelkes híve és művelője, minden 

vegyszer használatát elveti, a talajt, annak termékenységét kulcsfontosságúnak tartja, 

és ennek biztosítását csak biológiai módszerekkel látja környezet- és egészségkároso-

dás nélkül megvalósíthatónak. Egyenesen a következőket mondja az ellentáborról: 

"...a mezőgazdasági vegyipar, csatlósaival együtt ártalmatlannak tünteti fel, vagy 

nélkülözhetetlennek kiáltja ki azt, amit el akar adni, a vegyipar képviselői előtt elő-

adást tartó » növényvédelmi professzor « pedig még rá is dupláz".  

Búzás (1987) ugyanakkor a biogazdálkodásról ezt írja: "Az irányzatnak 

számos követője van, és a követők tábora igen tarka. A tudományos maghoz csat-

lakoznak a különböző vallási szekták, politikai csoportosulások, üzleti vállalkozá-

sok stb.", majd igyekszik cáfolni mindazt, amit a biogazdálkodás képviselői fon-

tosnak tartanak. "A növényeknek azért van szükségük a talajra, mert számukra 

támasztó közeget jelent, és vizet, valamint szervetlen vízoldható sók formájában 

tápelemeket szolgáltat. Ha a növények ezeket talaj nélkül is megkapják, ugyano-

lyan szépen fejlődnek. A talaj tehát nem feltétele a mezőgazdasági növények ter-

melésének, hanem csak ezen növények természetes előfordulási helye, mivel em-

beri beavatkozás nélkül a talaj biztosítja számukra a szükséges létfeltételeket." 

Kevéssel később ezt írja: "A mezőgazdasági növényeknek nincs szüksége 

szervesanyagra, mikroorganizmusokra, talajéletre stb. Ezekre a talajnak van 

szüksége, de a talajnak is csak akkor, ha ez a feltétele, hogy funkcióját be tudja 

tölteni". Állítását a következőképpen igyekszik igazolni: "Jól példázza ezt az 

egész világon elterjedt vízkultúrás zöldségtermesztési módszer.... Ezek a növények 
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vízen és közönséges szervetlen sókon kívül semmit sem kapnak, mégis minden te-

kintetben tökéletesen fejlődnek, és igen nagy terméseket adnak. A talaj támasztó 

funkcióját mesterséges támaszok helyettesítik".  

Mindkét álláspont nehezen tartható, de még nehezebben fogadható el. Az 

elsővel kapcsolatban el kell mondani, hogy nem feltétlenül káros a talajra, a kör-

nyezetre, az egészségre minden, kontrolláltan és megfontoltan felhasznált vegy-

szer pusztán azért, mert mesterséges úton állították elő, sőt okszerű és józan mér-

tékű felhasználása erősítheti a kedvező természeti folyamatokat is. Másrészt az is 

nehezen fogadható el, hogy - bár lehetséges és megvalósítható a növények telje-

sen mesterséges, szabályozott, automatizált körülmények közötti felnevelése - 

miért kellene erre törekednünk, mikor ugyanezt a klíma és a talaj a drága és bo-

nyolult automatikák helyett sokkal tökéletesebben elvégzi, ha beavatkozásainkkal 

azokat a természeti folyamatokat erősítjük, amelyek a növényi produkciót és egy-

ben a környezet stabilitásának fenntartását szolgálják. Nem az tehát a kérdés, 

hogy "lehet-e?" hanem az, hogy "érdemes-e?" és "szabad-e?". A kérdés más 

technológiai elemeknél (pl. monokultúra-vetésváltás) is így vetődik fel, amint ar-

ra már korábban is utaltunk. Éppen hogy nem kikapcsolni, és helyettesíteni kell a 

környezeti adottságokat, a természeti erőforrásokat, hanem azok minél teljesebb 

hasznosítására, védelmére és javítására kell törekednünk, és ezt kell hogy szolgál-

ja minden beavatkozásunk.  

Másrészt arra is rá kell mutatni, hogy sokszor a legtökéletesebbnek vélt 

vagy látszó mesterséges tenyésztés is csak modellezi a természetest, ami vagy 

mennyiségi (termés) vagy minőségi (íz, zamat, szín, vitamintartalom, eltartható-

ság, stb.) oldalról hiányt szenved, nem is beszélve arról, hogy ezt csak egyre na-

gyobb energiabevitellel lehet megvalósítani. Azon a kevéssé vizsgált problémán 

is könnyedén túlteszi magát ez az érvelés, hogy a hidropónika vagy egyéb mester-

séges közeg elven működő technológiák és berendezések a hulladékaikkal milyen 

terhelést jelentenek a környezetre, és mibe kerül ezek hatásának semlegesítése? 

Különösen azért veszélyes az ilyen, könnyen félreérthető megközelítés, 

mert azt a látszatot kelti, hogy a talajnak a növény táplálásában csupán passzív 

"támasztó" és "raktár" szerepe van. Ha a növények gyakorlati táplálását ez az il-

lúzió hatja át, akkor valóban súlyos környezeti katasztrófa következhet be. Álljon 

itt Kreybig (1956) véleménye az ilyen nézetekről: "Az ilyen káros nézetek - ame-

lyek sajnos mélyen gyökereznek - a talajt tisztán a növény ásványi tápanyagrak-

tárának tekintik, e szerint tehát ha a termékenységet fokozni kívánjuk, csak táp-

elemekkel kell telíteni. Ma már alig tagadható, hogy ezen az úton a talaj termé-
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kenységét és így valóban tartósan nagy és gazdaságos terméseket nem lehet biz-

tosítani, mert csak jó minőségű humuszanyagokkal tudjuk a talaj tartós szerkeze-

tét és akadálytalan víz- és tápanyagszolgáltató képességét létrehozni és fenntar-

tani." A talaj termékenységének tényezői lényegesen bonyolultabbak, amelyeket 

Boguslawski (1965) és Győri (1984), valamint mások véleménye alapján már ko-

rábban ismertettünk.  

A két vélemény ismertetésének és kritikájának azért szántunk tágabb te-

ret, mert úgy véljük, hogy a mai magyarországi növénytermesztésben, a talajerő-

gazdálkodásban, a tápanyagellátásban is józan, szélsőségektől mentes megoldást 

kell találnunk. 

Ezek után vegyük sorra a talajerő-gazdálkodás tényezőit és fejlesztésének 

feltételeit, lehetséges irányait. 

3.6.4.2. A talajerő-gazdálkodás tényezői 

A talajban lejátszódó folyamatok és a növény életfolyamatai között két-

irányú és igen szoros kölcsönhatás van. A tápanyagellátás rendszerét úgy kell te-

hát kialakítanunk, hogy abban a növényre és a talajra gyakorolt hatásokat azonos 

súllyal mérlegeljük. Ma már szerencsére egyre többen vallják ezt a nézetet. Közü-

lük álljanak itt Szabónak (1986) a növény és a talaj anyagcseréjének egységeivel 

kapcsolatos megállapításai: "A talajok és a növényvilág fejlődéstörténete geoló-

giai korszakokon át elválaszthatatlanul mindíg együtt halad. A talajképződés 

szerves nyersanyagát a növények szolgáltatják, a növénytakaró nélkül a talaj bio-

kémiai kapacitása fokozatosan csökken. Bár a növény szöveteinek elemi felépítése 

a fajra többé-kevésbé specifikus, és a növénynek genetikailag ellenőrzött sajátos 

anyagcseréje van, ez azonban rendkívül szorosan összeforrott a talaj biológiai és 

abiotikus anyagcseréjével, és az utóbbiak hiányai, korlátozottságai szigorúan 

visszatükröződnek a növényi anyagcsere több-kevesebb károsodásán is. Úgy lát-

szik, hogy a növény anyagcseréjével a talaj abiotikus történéseinek rendszerébe 

nagyrészt a talaj biológiai közösségének közvetítésével kapcsolódik be." 

Nem tudunk tehát nem egyetérteni Kreybig Lajossal, akinek véleményét 

a legtömörebben az tükrözi, hogy "Gyakorlati trágyázástan" (1951), majd "Trá-

gyázástan" (1955) című könyvének is a következő alcímet adta: "A talajélőlények 

és növények okszerű táplálásának irányelvei". Ebben a könyvben Kreybig megál-

lapítja, hogy: "A bő és biztos termések, tehát a talajtermékenység érdekében min-

denekelőtt jó szerkezetű talajt kell előállítanunk és fenntartanunk. Ehhez elsősor-

ban az szükséges, hogy olyan minőségű szerves anyagokkal gazdagítsuk a talajt, 
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melyeknek enyészete folyamán a termesztett növények tápanyagellátása bősége-

sen biztosított, és kellő mennyiségű tartós - szerkezet javító - humusz is keletkezik. 

Ennek a feladatnak akkor tehetünk eleget, ha okszerűen kezeljük és alkalmazzuk a 

talajerő-gazdálkodás következő tényezőit: 

1. az istállótrágyát, 

2. a tarló- és gyökérmaradványokat, 

3. a zöldtrágyákat, 

4. az egyéb szerves hulladékanyagokat és komposztokat, 

5. a műtrágyákat, amelyek az előbbiekkel, a talajélőlények és a növé-

nyek ásványi táplálóanyag igényével a legszorosabb összefüggésben 

érvényesülnek. " 

Az, hogy a szerves anyagok szerepét a műtrágyázás intenzív növelése 

időszakában alulértékeltük, abból a nézetből fakadt, hogy azokat csak tápanyag-

forrásoknak tekintettük, és mivel tény, hogy a növények elsősorban szervetlen 

tápanyagokkal táplálkoznak, így indokolatlannak tűnt a tápanyagokat nehezebben 

kezelhető, kijuttatható és bedolgozható formában biztosító szerves anyagok hasz-

nálata.  

Bár a szerves anyagok nagy mennyiségben és megfelelő formában és 

arányban tartalmaznak tápanyagokat is, és így mint tápanyagforrások sem elha-

nyagolhatók, de szerepük nemcsak, és nem is elsősorban ebben áll. Ha elfogad-

juk, hogy a növényi anyagcsere szoros összefüggést mutat a talaj biológiai és abi-

otikus anyagcseréjével, akkor a szerves anyagoknak a talaj termékenységében ját-

szott szerepét is figyelembe kell vennünk, és így megítélésük gyökeresen megvál-

tozik. A talajba jutott szervesanyag javítja annak háromfázisos rendszerét, szer-

kezetességét, vízbefogadó és víztartó képességét, ami a művelhetőségre és a 

tápanyagszolgáltatásra is jótékonyan hat vissza. 

A talajerő-gazdálkodás alaptényezőinek hatékonyságát számos körül-

mény igen jelentősen befolyásolja. A különböző tápanyagformák érvényesülését 

befolyásoló tényezők közül a következőket emeljük ki: 

 a klímaviszonyok (csapadék, hőmérséklet, stb.), 

 a talajtulajdonságok (fizikai féleség, kötöttség, genetikai típus, pH- és 

mészviszonyok, ásványi és szerves kolloidok mennyisége és minősége, 

tápelemtartalom, szerkezet, víz- és hőgazdálkodási tulajdonságok, a 

mikrobaközösségek száma, aránya, a mikrobiális tevékenység aktivitá-

sa stb.), 
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 a termesztés módszerei (vetésforgó, vetésváltás, vetésszerkezet, talaj-

művelés, stb.). 

A szerves és szervetlen tápanyagforrások a talajéletre, a talajtevékeny-

ségre, a növények táplálkozási feltételeire, a termés mennyiségére és minőségére 

a felsorolt tényezőkkel szoros összefüggésben fejtik ki hatásukat. A talajerő-

gazdálkodás rendszerét tehát mindezek figyelembevételével kell kialakítani. 

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy ma e rendszernek kulcskérdésévé vált a szerves 

anyagok mennyisége, minősége, a szervesanyag-gazdálkodás színvonala. 

3.6.4.3. A talaj termékenysége és a szerves anyagok 

A szerves anyagoknak a talaj termékenységére gyakorolt hatásait a kö-

vetkezőkben foglalhatjuk össze. (70. táblázat). 

A hazai szakirodalomban a korábbi időszakban szinte valamennyi szerző, de 

napjainkban is többen hangsúlyozzák a szerves anyagok mennyiségének és minősé-

gének szerepét (Hargitai, 1960, 1964, 980, 1981, 1983; Győri, 1984; Szabó, 1986; 

Major, 1987; Németh, 1996). A talaj specifikus (humusz) és nem specifikus 

szervesanyag-tartalmával kapcsolatban a következő hatásokat emelhetjük ki: 

 mineralizációja útján a benne lévő tápanyagok felszabadulnak, a nö-

vények számára felvehetővé válnak, 

 a talajban található szerves vegyületek (enzimek, antibiotikumok, vi-

taminok) a növényekre közvetlen fiziológiai hatást is gyakorolnak, 

 közvetlen hatást gyakorolnak a talaj fizikai tulajdonságaira, víz-, hő- 

és levegőgazdálkodására, térfogattömegére, porozitására, a szilárd rész 

sűrűségére, 

 a föld felszínén lévő talajtakaróban energiaakkumulátor szerepét töltik be, 

 olyan szén (C)- és energiaforrást jelentenek, amelyek a talajban leját-

szódó biológiai folyamatoknak elengedhetetlen feltételei, 

 alapvetően meghatározzák a talajok általános és speciális környezet-

védelmi kapacitását, kompenzáló képességét stb.  
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70. táblázat: A humusz hatása a talajtermékenységre  

(Koepf, et al., 1980. nyomán) 

1.  A talaj szerves anyagai: 
Növényi maradványok 

Állati melléktermékek 

Talajélet 

 Táphumusz Tartóshumusz 

  

Táplálja a talajéletet 

 

Állandó, a talajásványokhoz 

kötődik 

2. Hatása a növények táp-

anyagellátására 

A talajélet N-t köt meg a levegő-

ből, a táphumusz a 

mineralizálódás során ásványi 

anyagokat bocsát ki, az ásvá-

nyokból tápanyagokat tár fel. 

Tartalékot képez, lassan feltá-

ródva tápanyagokat ad le. 

Felvehető tápanyagokat tárol, 

megakadályozza azok kimo-

sódását.  

3. Hatása a talaj és a növény 

egészségi állapotára és 

minőségére  

Hatóanyagokat, növényi hormo-

nokat, antibiotikumokat szállít, 

növeli a biológiai aktivitást, ez 

visszaszorítja a kártevőket és 

kórokozókat.  

Sokoldalú hatóanyag-

karaktere van, növeli a bioló-

giai aktivitást, a fajgazdag 

mikrobiális tevékenység helye, 

ez visszaszorítja a kártevőket 

és kórokozókat.  

4. Hatása a talaj szerkezetére  A talajélet hozzájárul a talajszer-

kezet kialakulásához és stabilizá-

lódásához.  

A laza talajokat kötöttebbekké 

teszi, javítja vízgazdálkodásu-

kat, a kötött talajokat fellazít-

ja, javítja levegő- és 

hőgazdálkodásukat, morzsalé-

kos szerkezetet képez (s így 

közvetve csökkenti a gépi 

vonóerőigényt. - szerk. megj.). 

Mindezek alapján azok a beavatkozások, amelyek javítják a talaj hu-

muszháztartását, döntő szerepet játszanak a talajtermékenység kialakulásában és 

fenntartásában. A 34. ábrán egy 25 éves bajorországi kísérlet eredményei alapján 

mutatjuk be a különböző trágyázási módszereknek a talaj humuszháztartására 

gyakorolt hatását. A humuszmérleg 25 év utáni egyenlege, úgy gondoljuk, önma-

gáért beszél, és értéke +30 % (érett istállótrágya), és - 28 % (nagy műtrágyadózi-

sok) között alakul.  
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34. ábra: A talaj humuszutartalmának változása 25 év során különböző szerves 

és műtrágyázás után (Bachthaler, 1979) 

 

A szisztematikus szervesanyag-bevitel hatásának mértéke - mint arra 

Hargitai (1980) vizsgálatai is határozottan rámutattak - a talaj eredeti humusztar-

talmától is függ. Hosszan tartó szervestrágyázás az eredetileg kis humusztartalmú 

talajokon igen nagy mértékben (az eredeti érték háromszorosára!) is gyarapíthatja 

a humuszkészletet. Megállapítja azt is, hogy a műtrágyázással együtt alkalmazott 

szerves trágyázás a humusz- és nitrogénállapot kedvező változása szempontjából 

egyaránt igen jó. Ez a megoldás a talajtermékenységet és a gyakorlati tulajdonsá-

gokat egyaránt javítja. 

A talajba dolgozott szerves anyagoknak a humuszháztartásra gyakorolt 

hatását humuszmérleg-számítással (Győri, 1984) határozhatjuk meg. A humusz-

mérleg-számítás három részből tevődik össze: 

1. a különböző növények által okozott humuszveszteségek (a mérleg 

negatív oldala), 
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2. a talajba kerülő szerves anyagok (növényi maradványok, szerves 

trágyák) mennyisége (a mérleg pozitív oldala), 

3. a mérleg egyenlege alapján javaslattétel a szervesanyag-bevitelre.  

1) Humuszveszteségek 

A növénykultúrák által okozott humuszveszteségek a következők szerint 

számíthatók: 

Humuszveszteség = 
fajlagos N-igény x mineralizációból fedezett hányad  

a humusz fajlagos N-tartalma 

ahol: ●  humuszveszteség: t/t főtermék, 

 ●  fajlagos N–igény: kg/t főtermék + hozzátartozó melléktermék 

 ●  mineralizációból fedezett hányad: 

 pillangósoknál 20 % (0,2) 

 egyéb növénynél: 30 % (0,3) 

 ●  a humusz fajlagos N–tartalma: 50 kg/t (5 %). 

2) Humuszgyarapodás 

A talaj humusztartalma a talajba kerülő növényi maradványok, illetve a 

kijuttatott szerves trágyák humifikálódása (humuszosodása) révén gyarapodhat. 

A növényi maradványok bedolgozása révén keletkező humuszgyarapodás 

mértéke azok fajlagos N-tartalmától, humuszosodásának mértékétől valamint a 

bedolgozott növényi maradványok mennyiségétől függ. 

Úgy találták, hogy a humuszosodás mértéke - a maradványok N-

tartalmától függően - szalmánál 10 %, a gyökérmaradványoknál pedig 18 %. A 

magasabb N-tartalmú maradványoknál, ill. ha a maradványokhoz N-kiegészítést 

adunk, a humifikáció mértéke eléri a 30 %-ot (Győri, 1984). 

A humuszosodás mértéke erősen függ a talajtulajdonságoktól, talajélettől, 

a talajlakó mikroszervezetek számától és aktivitásától is. Ezért minden olyan be-

avatkozás, amely a talajéletet serkenti, elősegíti a szerves anyagok humifikációját 

is. (Az istállótrágya jobb hatása ilyen szempontból éppen ebben van!). Ilyen meg-

oldás lehet, ha a növényi maradványokat a N-kiegészítés mellett különböző mik-

robiológiai készítményekkel is lepermetezzük, és így dolgozzuk be a talajba. Ez-

zel a talajmikrobák számát és aktivitását növeljük, és így a szerves anyagok 

humifikálódását elősegítve, ugyanolyan szervesanyag-mennyiségből több humusz 

képződhet.  
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A humuszgyarapodás mindezek figyelembe vételével a következők sze-

rint számítható: 

Humuszgyarapodás: = 
fajlagos N-tartalom x humuszosodási index  

a humusz fajlagos N-tartalma 

ahol:  humuszgyarapodás: t/t melléktermék, 

 fajlagos N-tartalma: kg/t melléktermék, 

 humuszosodási index: 

 szalmánál: 10% (0,10) 

 gyökérnél: 18% (0,18) 

 ezek N-kiegészítéssel: 30% (0,30) 

 pillangós maradványoknál, 30% (0,30) 

 a humusz fajlagos N-tartalma: 50 kg/t (5%). 

Külföldi vizsgálatokban (Kononova, 1963; Boldirev et al. 1978) az istál-

lótrágya humuszgyarapító hatásának elemzése során szárazanyag-tartalmát 45 %-

nak véve úgy találták, hogy az istállótrágya szárazanyag-tartalmának 40 %-a 

humifikálódik. Ez azt jelenti, hogy a felső 30 cm-es talajréteg 0,1 %-os humusz-

gyarapításhoz 25 t/ha istállótrágya bedolgozására van szükség. 

Hazai feltételek között az istállótrágyában átlagosan 25 % szárazanyaggal 

és annak 30 %-os humifikálódásával számolhatunk (Győri, 1984). Így a felső 30 

cm-es talajréteg humusztartalmának 0,1 %-os (4500 kg/ha-os) emeléséhez 60 t/ha 

istállótrágya bedolgozására van szükség. 

3) A humuszmérleg egyenlege, humuszgyarapítás 

A humuszmérleg egyenlegét a humuszveszteségek és a humuszgyarapo-

dás egymáshoz viszonyított aránya határozza meg. Humuszgyarapodás alapvető-

en 3 úton érhető el: 

 pillangósok (elsősorban évelő pillangósok) termesztésével; 

 istállótrágyázással; 

 szárbedolgozás + N-kiegészítés + mikrobiológiai készítmények alkal-

mazásával. 

Ez alapján a humusz gyarapítására a következő talajerő-gazdálkodási 

rendszert, módszerkombinációt ajánljuk: 
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1. Pillangósok után a gabonaszalma betakarítható több éven keresztül is 

anélkül, hogy a humuszmérleg egyenlege negatívvá válna. Ez a különböző 

pillangósok után a következő időszakig folytatható: 

 lucerna után (20 t/ha életteljesítmény esetén): 10-20 éven keresztül, 

 vöröshere után 1-2 éven keresztül, 

 bíborhere után 1-2 éven keresztül, 

 borsó után 1 éven keresztül. 

Ezt a gabonaszalmát istállótrágya készítéséhez használjuk.  

2. Ha a táblán a megadott időszaknál régebben volt pillangós, akkor a ter-

mesztett növény gyökér- és szármaradványait N-kiegészítéssel és mikrobi-

ológiai készítmények hozzáadásával bedolgozzuk. 

3. Az első két pontban leírtak betartásával a humuszmérleg egyensúlyban 

tartható, esetleg valamelyest még gyarapítható is, és ugyanakkor rendelke-

zünk istállótrágyával az igen alacsony humusztartalmú táblák javításához, 

és a talajkötöttségtől függően a 3-5 évenkénti rendszeresen visszatérő is-

tállótrágyázáshoz (az „istállótrágya-forgóhoz”). 

A humuszveszteség és -felhalmozás mértékét az egyéb feltételek (klíma-

viszonyok, talajtulajdonságok, az alkalmazott agrotechnika) is jelentősen befolyá-

solják. A szerves anyagokkal kapcsolatos kérdések azonban olyan jelentősek, 

hogy azokat ökológiai és agrotechnikai kísérletekben a jelenleginél nagyobb mér-

tékben és ütemben kellene vizsgálni. Ez az alkalmazkodó növénytermesztésnek 

olyan alapeleme, amelynek ökotípusonkénti elemzése elodázhatatlan feladat. 

Az eddig elmondottakat úgy foglalhatjuk össze, hogy a szerves anyagoknak 

a jelenleginél lényegesen nagyobb szerepet kell kapniuk növénytermesztésünkben. 

Ezek olyan tápközeget biztosítanak a talajélet, a mikrobiális tevékenység számára, 

amely lebontásuk, humifikációjuk révén döntő módon befolyásolják a talaj szerkeze-

tét, a humuszanyagokban szerves kötésben lévő tápanyagok lassú mineralizációja, 

feltáródása pedig a növényeket élettani igényeiknek megfelelő ütemben és mértékben 

látja el felvehető tápanyagokkal. Ez a harmonikus tápanyagellátás, valamint a talaj-

ban lévő egyéb szerves vegyületek (bioregulátorok) a növényeket ellenállóbbá teszik 

a stresszhelyzetekben, ezzel növelik a termés biztonságát, stabilitását. A szerves kö-

tésben lévő tápanyagok nem mosódnak ki a talajból Mindez együttesen növeli a ter-

melés ökonómiai és ökológiai rentabilitását.  

A termelésben keletkező szerves anyagok önmagukban persze nem képe-

sek a 80-as évek termésszintjéhez szükséges tápanyag-mennyiséget biztosítani, 

ezért a növények tápanyagellátását ezen a termésszinten nem lehet egyedül a ter-
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mészetes szervesanyag-áramlásra alapozni. A szerves és ásványi trágyák együt-

tes alkalmazásától várhatunk csak minden szempontból elfogadható ered-

ményt, vagy pedig valamelyest engednünk kell a termésszintekből. Itt is ki kell 

hangsúlyoznunk, hogy nem jelent katasztrófát az, ha termésátlagaink alacsonyab-

bak a '70-es, '80-as években elérteknél, ha abban az ipari eredetű anyag- és fosszi-

lis energiahányadot csökkenteni tudjuk. A tudás- és munkaintenzívebb termesztés 

egyben a meglevő munkanélküliséget is enyhítené, a szellemi felkészültséget is 

jobban kikényszerítené úgy, hogy közben a gazdálkodás energetikai és közgazda-

sági hatékonyságát is javítaná. 

3.6.4.4. A talaj biológiai tevékenysége és a növények táplálkozása 

Az 1960-as évek előtti szakirodalom nyomatékosan hangsúlyozta és a 

‟70-‟80-as évek külföldi, valamint a ‟90-es évek hazai szakirodalma egyre na-

gyobb mennyiségben „szállítja” azokat a tényeket, amelyek azt bizonyítják, hogy 

a növények elsősorban a talaj biológiai tevékenysége által jutnak felvehető táp-

anyagokhoz, a bevitt tápanyagokat, szervesanyagokat a giliszták és egyéb 

makrobionták feldolgozzák, majd elsősorban a mikróbák használják fel élettevé-

kenységükhöz. (Számos tény mellett ezt bizonyítja pl. a közismert pentozán hatás 

is. Ha a talajban kevés a N, akkor a nagy mennyiségben bevitt szerves anyagok 

lebontásához azt elsősorban a mikrobák veszik fel, és ahhoz a növény hozzá sem 

fér (Mándy, 1974). Ez a folyamat nagymértékben függ a talaj jellemzőitől, állapo-

tától, biológiai tevékenységétől, valamint a bedolgozott szervesanyagok N-

tartalmától. 

Győri (1984) szerint a talajba dolgozott szalma, kukoricaszár, naprafor-

gószár stb. N-tartalma általában 1,2 % körüli. Ezt erősíti meg Aldrich (1976) is, 

majd rámutat arra, hogy ha szármaradványok N-tartalma kisebb mint 1,7 %, ak-

kor a mikroorganizmusok a tág C/N arány miatt az összes nitrogént a saját testük 

felépítéséhez, szaporodásukhoz használják fel, azaz kialakul az ún. pentozán-

hatás, ami végeredményben a kultúrnövénynél N-hiánytünetként jelentkezik. Pót-

lólagos N bevitele (vagy nagy N-tartalmú pillangós beszántása) esetén, ha a szer-

ves anyagok N-tartalma 2 % fölötti (jó ha eléri a 2,2 %-ot), a lebontáshoz szüksé-

ges N mennyiségen túl szabad, a növények számára is hozzáférhető N marad, ami 

biztosítja a kultúrnövények normális növekedését és fejlődését mindaddig, amíg a 

mikrobák elhalása, humifikálódása majd mineralizálódása után felszabaduló N-

készlet is felvehetővé válik. Így a szervetlen formában kijuttatott N mikrobiális 

transzformáció közbeiktatásával egyenletesen táplálja a növényt, de nem utolsó 

szempont az sem, hogy a nitrogén elvándorlása minimális, mivel az a mikrobák 
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testéből csak elhalásuk után, fokozatosan válik szabaddá, amit viszont a növény 

azonnal felvesz és saját szöveteibe épít be.  

Nagyon fontos tehát annak hangsúlyozása, hogy amíg a mikrobák intenzív 

szaporodása folyik, addig a növény számára csak az a hányad felvehető, ami a mik-

robák igényeinek kielégítése után megmaradt! Később a mikrobák szaporodása és 

elhalása egyensúlyba kerül, majd az egyensúly fennmaradása mellett egyre több lesz 

az elhalt mikroba, ennek révén a hozzáférhető tápanyagmennyiség is. A szemléletvál-

tás tehát abban áll, hogy nem növénytáplálást, hanem talajerő-gazdálkodást kell 

folytatnunk! Ismét csak Kreybiget (1951, 1956) kell idéznünk: "A gyakorlati életben 

sohasem szabad elfelejtenünk, hogy nem a növényt, hanem elsősorban a talajt trá-

gyázzuk, és a növény táplálását a talaj végzi. A talaj és a trágya kémiai és biológiai 

tulajdonságait kell tehát ismernünk és figyelembe vennünk, ha az adott tápanyagok 

legnagyobb jövedelmezőségét akarjuk biztosítani." 

3.6.4.5. Tápanyagformák a talajban 

A talajban a tápanyagok kötött, nem felvehető (A) és szabad felvehető 

(B) formában vannak jelen. E kettő adja a talaj tápanyag-kapacitását. A két forma 

adott feltételek között egyensúlyban van egymással. Az egyensúly annál gyorsab-

ban kialakul, minél nagyobb sebességgel tudnak az (A) és (B) formák egymásba 

átalakulni. Az egyensúlyi állandó az adott talaj és környezeti viszonyokra jellem-

ző szám (Buzás, 1987).  

Növénytáplálkozási és környezetgazdálkodási szempontból azok a ked-

vező viszonyok, ahol az (A/B) arány nagy, de az (AB) átalakulás akadálytalan és 

gyors, és így olyan ütemben képes a talaj (B) formájú felvehető tápanyagokat 

szolgáltatni, amilyen ütemben azt a növények felveszik. A magas (A/B) arány a 

veszteségek minimalizálását, a gyors mobilizáció képesség pedig a folyamatos és 

harmonikus növénytáplálást teszi lehetővé. 

A 71. táblázatban a magyarországi talajok átlagos NPK egyensúlyi ál-

landóját foglaltuk össze.  

A táblázat alapján pl. 1 kg szabad (B) N-re futóhomokon átlagosan 2,5 

kg kötött, nem felvehető (A) N jut, réti talajon viszont ez az érték mintegy 8,3 kg. 

Ugyanezek az értékek P esetében futóhomokon 333 kg, réti talajon 500 kg, káli-

um esetében futóhomokon 71 kg, réti talajon viszont mintegy 435 kg. 
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71. táblázat: Néhány hazai talajféleség 0-20 cm-es rétegének átlagos egyensúlyi 

állandója az NPK tápelemekre (Búzás, 1987. nyomán)  

Talaj Egyensúlyi állandók (A/B) (K) (kg/kg) 

 KN KP KK 

Futóhomokok 2,50 333  71 

Barna erdőtalajok 3,13 625  74 

Csernozjomok 5,88 400 278 

Réti talajok 8,33 500 435 

A talajok szerves és szervetlen kolloid tartalma döntő módon meghatá-

rozza a két tápanyagforma (A,B) egyensúlyi állandóját. A kolloidtartalom növelé-

sével csökken az összes tápanyagtartalmon belül a mobilis (B) tápanyagok ará-

nya, és ezzel a potenciális veszteségek és a környezetszennyezés mértéke. Ebben 

az esetben a növénytáplálás szempontjából döntő kérdés az (AB) átalakulások 

sebessége, az egyensúly kialakulásának üteme. Kedvező esetben (jó talajszerke-

zet, aktív talajélet, kedvező pH-viszonyok) ez az átalakulás olyan ütemben folyik, 

amilyen ütemben a növények táplálkozásukkal a B felvehető tápanyagok mennyi-

ségét csökkentik. 

Ha növeljük az (A) (nem felvehető) formájú tápanyagok mennyiségét, 

felgyorsul azok (B) formává alakulása, és magasabb tápanyagkapacitás-értéken 

áll be az adott talajra jellemző (A:B) egyensúly. Ha felvehető (B) formában visz-

szük be a tápanyagokat, akkor azok (A) formába való átalakulása gyorsul fel, de 

ezen átalakulás sebessége attól függ, hogy milyen mértékben képes a talaj a B 

formájú tápanyagot megkötni. Ez a megkötőképesség alapvetően a talaj ásványi – 

szervetlen kolloid – összetételétől, szerves kolloid tartalmától és mikrobiális te-

vékenységétől függ. A mikrobiális tevékenység intenzitását ugyanakkor nemcsak 

a (B) formában bevitt tápanyagok, hanem a szerves formában jelenlévő C (szén), 

valamint a N abszolút és relatív mennyiséget is alapvetően befolyásolja, amint 

arra már korábban rámutattunk. 

Mindebből az következik, hogy a talaj tápanyag-kapacitását növelni 

legkedvezőbben úgy tudjuk, ha nagyrészt kötött (A) formájú tápanyagokat 

tartalmazó szervesanyagokat juttatunk a talajba, vagy ha a (B) formájú táp-

anyagokat tartalmazó műtrágyákat szerves szénforrásokkal együtt adagol-

juk (Diercks, 1983). Ha ezt nem tesszük, akkor a mikrobiális tevékenység s ezzel 

a (BA) átalakulás akadályozott, és az egyensúly úgy áll helyre, hogy a (B) formá-

ban bevitt tápanyagok jelentős része kimosódik, környezetszennyezővé, a terme-

lésben pedig veszteséggé válik. 
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3.6.4.6. A talajerő-gazdálkodás forrásai és azok várható alakulása 

A szerves anyagok az alkalmazkodó növénytermesztésnek olyan alap-

elemei, amelyeknek ökotípusonkénti elemzése elodázhatatlan feladat. Világosan 

kell persze azt is látnunk, hogy ha a 80-as évek termésszintjét célozzuk meg, ak-

kor a szerves- és műtrágyák együttes alkalmazásától várhatunk csak minden 

szempontból elfogadható eredményt. Éppen ezért a talajerő-gazdálkodás forrá-

saiként a következőket vehetjük figyelembe: 

 tarló- és gyökérmaradványok, szármaradványok, 

 zöldtrágyák, istállótrágya, hígtrágya,  

 tőzeg, egyéb szerves hulladékok, komposztok, 

 mikrobiális nitrogénkötés, 

 száraz és nedves légköri ülepedés, 

 műtrágyák. 

Láng (1985) adatai szerint Magyarországon a különböző szerves táp-

anyagforrásokból a 72. táblázatban összefoglalt mennyiségek képződtek 1980-

ban.  

72. táblázat: Szerves tápanyagforrások mennyisége Magyarországon, 1980-ban 

(Láng, 1985 nyomán) 

Megnevezés  1000 t száraz N P K Összesen 

 anyag  1000 t hatóanyag  

Istállótrágya 5 635 120 60 140 320 

Növényi maradványok 24 441 171 98 318 587 

Hígtrágya* 732 42 8 24 74 

Szennyvíziszap* 85 5 1 2 8 

Mikrobiális N kötés - 140 - - 140 

Összesen: 30 893 478 167 484 1 129 

*Horváth szerk., 1986. adatai alapján 

Látható, hogy a biológiai eredetű tápanyagforrások összes NPK tartalma 

meghaladta az 1,1 millió tonnát. Ha ezt mind a szántóterületen helyeztük volna el, 

akkor ezzel ha-onként 229 kg NPK hatóanyagot juttattunk volna a talajba. Ez 

mintegy 4,1 t őszi búza, vagy 21 t cukorrépa terméssel kivont tápanyag mennyi-

ségének felel meg.  

Nyilvánvaló, hogy a teljes keletkező mennyiség sohasem lesz felhasznál-

ható ilyen célra. A talajerő-visszapótlásnak e tekintetben versenytársai az ener-

gianyerés (eltüzelés, biogáz stb.) és az ipar is. A takarmányozás - ciklikus gazdál-

kodás esetén - már csak részben versenytársa a talaj tápanyag-gazdálkodásának, 
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mert a takarmány tápanyagtartalmának jelentős hányada a trágyába kerül, és így 

visszajut a talajba. A helyes arányok megtalálásához azonban mérlegelni kell 

ezeknek az anyagoknak a talaj termékenységére gyakorolt és az előbbiekben vá-

zolt hatását is. 

Magyarországon hosszabb távon is kiegyensúlyozottan a 73. táblázatban 

összefoglalt hasznosítható hulladék és melléktermék-mennyiségekkel és -

arányokkal számolhatunk.  

73. táblázat: A melléktermék- és hulladékhasznosítás várható alakulása  

(Láng, 1985 nyomán) 

A felhasználás területe Mennyiség 

(millió t szárazanyag) 

Arány 

(%) 

Takarmányozás  7,1 - 8,9  20 - 25 

Talajerő-gazdálkodás  17,9 - 21,4  50 - 60 

Energetika:  tüzelés    3,6  9 - 10 

 biogázelőállítás  1,4 - 1,8  4 - 5 

Ipari nyersanyag  1,4 - 1,8  4 - 5 

Veszteség  1,8 - 3,6  5 - 10 

Összesen: 35,7 100 

A takarmányozás után keletkező istállótrágyát, illetve a biogáz nyerése 

után megmaradó szerves anyagot is számítva azt mondhatjuk, hogy a mellékter-

mékek és hulladékok kétharmada visszakerülhet a talajba. A mintegy 24 millió 

tonna szárazanyag-tartalmú, talajerő-gazdálkodási célra fordítandó/ható 

szervesanyag-mennyiség hozzávetőlegesen 900 ezer tonna NPK hatóanyag tar-

talmat jelent, megközelítően a következő arányban: N:270 ezer t, P:130 ezer t, 

K:500 ezer t. Ha ehhez hozzávesszük a mikrobiális nitrogénkötés hatását is, ami 

140 ezer tonna N-t jelent még akkor is, ha nem növeljük a pillangósok területét, 

akkor 1040 ezer t/év összes szerves formában kötött tápanyagmennyiséggel szá-

molhatunk. Ezen túl természetesen ez a tetemes szervesanyag-mennyiség rendkí-

vül sok, és a jövő fejlődése, valamint a talajok egyensúlyának megőrzése szem-

pontjából igen fontos szenet, mezo- és mikroelemeket és egyéb anyagokat is tar-

talmaz, amit szintén nem hagyhatunk figyelmen kívül. 

A terméssel a talajból kivett maktrotápanyagok mennyiségét az 1980-as 

évek termésszintjén 2121 ezer t/év NPK-ban határozták meg (Láng, 1985). Ebből 

az következik, hogy ha az 1980-as évek termésszintjét célozzuk meg és akarjuk 

stabilan fenntartani, akkor a műtrágyákkal minimálisan pótlandó mennyiség 

1 081 ezer t/év NPK lenne. Ez a műtrágyamennyiség is azonban csak akkor lenne 
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elegendő, ha a bedolgozott melléktermékekben lévő tápanyagok teljes mértékben 

hasznosulnának a növénytermesztésben. A jelenlegi meglehetősen gyenge és el-

hanyagolt szervesanyag-kezelési, -erjesztési, -kijuttatási és -bedolgozási gyakor-

latot figyelembe véve azonban ennél lényegesen nagyobb műtrágyaadagokra le-

het szükség (74. táblázat).  

74. táblázat: Tápanyagigény és -ellátás az 1980-as évek termésszintjén  

(Láng, 1985 nyomán) 

Hatóanyag Kivonás Visszapótlás (1000 t) 

 (1000 t) Szervesanyagban Műtrágyával 

  Minimum Maximum Minimum Maximum 

N 947 157 410 537 790 

P 370 24 130 240 346 

K 804 168 500 304 636 

NPK 2 121  349 1 040  1 081  1 772  

Ez nem tűnik járható útnak. Ehelyett valamelyest engednünk kell – külö-

nösen a gyengébb termőképességű termőhelyeken – az 1980-as évek termésátla-

gaiból, másrészt komoly kutatási és fejlesztési erőfeszítésekre van szükség a 

szervesanyag-gazdálkodás és a trágyázási tanácsadás terén. A tájak adottságaihoz 

igazított termésszintek megtartásával és a szervesanyag-gazdálkodás javításával 

az összes műtrágya NPK hatóanyag felhasználás 500 ezer t/év (100 kg/ha/év) kö-

rül stabilizálódhat.  

3.6.4.7. Intenzív, iparszerű illetve integrált, környezetkímélő 

tápanyagellátási, trágyázási szaktanácsadási rendszerek 

 

3.6.4.7.1. Történeti előzmények 

Az 1970-es és 1980-as évek talajerőgazdálkodási és trágyázási tanács-

adási gyakorlatában a vezető szerepet a műtrágyák játszották, és a felsorolt egyéb 

források csupán korrekciós tényezőként, a csapadékkal és a egyéb úton érkező 

tápanyagok és a klíma módosító hatása pedig elhanyagolható tételként szerepel-

tek. Az erre épülő trágyázási tanácsadási rendszer a mezőgazdasági gyakorlatnak 

abból a régi és állandó igényéből indult ki, hogy a tápanyag-gazdálkodási techno-

lógiákat pontos – a növény és annak környezeti tényezőit figyelembe vevő – 

megbízható módszer alapján alakíthassa ki. 

Hazánkban az első, a növény és a talaj tulajdonságait figyelembe vevő 

szaktanácsadási rendszert a múlt század végén az Országos M. kir. Chemicai In-
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tézet állította fel. Vezetője, Liebermann (1886), számos nagyparcellás műtrágyá-

zási kísérlete alapján két következtetést vont le: 

 "a tápanyag-visszapótlás szerepe elsősorban a növény igényeit kell, 

hogy kielégítendő legyen, 

 a műtrágyázás hatását mindenkor annak gazdaságossága szabja meg."  

A növényt ellátó tápanyagok közül a műtrágya használattal és az NPK 

adagok emelésével látványos terméshozam növekedés következett be az 1970-es 

és 80-as években. A túlzott műtrágya adagoknak viszont a talajban, és a környe-

zetben előidézett hátrányaival, károkozásával a termelők akkor nem számoltak. 

Időközben mind a hazai, mind a külföldi kutatások megállapításai azt bizonyítot-

ták, hogy a szakszerűbb és korszerűbb tápanyagellátás akkor éri el célját, ha a 

trágyázás gyakorlata az alábbiakat veszi figyelembe: 

a) az egyes növények terméséhez annyi tápanyagot adni, amennyit az adott 

növény a vegetáció során igényel, illetve amennyi a terméssel és a hozzá 

tartozó melléktermékkel (szalma, kóró, répafej stb.) betakarításra kerül; 

b) a talaj felvehető tápanyagai ne csökkenjenek, és csak annyival emel-

kedhetnek, amennyi a talajra, a talaj kultúlállapotára és a környezetre 

nem káros; 

c) a különböző növények tápanyagellátása és ennek kialakított módszere a 

termőhely talajához igazodjon. 

A talaj termékenységét fenntartó és a talajerőgazdálkodással foglalkozó 

kutatók erre már az 1960-as évek végén felfigyeltek, és új trágyázási módszerek 

kidolgozása kezdődött el. Ekkor alakult meg a Láng Géza által Keszthelyen veze-

tett témakollektíva, és az ország 10 kutató intézetében, ún. egységes műtrágyázási 

tartamkísérleteket állítottak be. Ezt a munkát vette át később Debreczeni Béla, és 

vezetésével született számos kísérleti eredmény, publikáció és könyv. Hatékony 

kutató munka folyt a GATE Kutató Intézetében Kompolton valamint az MTA Ta-

lajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében is. 

Részben a kutató intézetek trágyázási kísérleteinek eredményeiből, rész-

ben az Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomásainak megbízható táblatörzs-

könyvi adataiból és szövetkezeti gazdaságok személyesen gyűjtött adataiból Gö-

döllőn kezdték kidolgozni a tápanyagellátásnak azt a módszerét, ami MÉM-NAK 

(Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai 

Központja) módszer néven került bevezetésre. (Debreczeni B., 1979; Antal J., 
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1983) Ez az intenzív iparszerű gazdálkodás alapmódszerévé vált, melyet az aláb-

biakban foglalunk össze. 

3.6.4.7.2. Az iparszerű gazdálkodás intenzív tápanyagellátási tanácsadási rend-

szere 

A módszer arra épült, hogy 3 évenként kötelező lett az állami gazdaságok és 

a mg. termelő szövetkezetek talajainak vizsgálata NPK tápanyagtartalomra, pH-ra, 

kötöttségre és mésztartalomra. Ezzel táblánként ismertté vált az ország talajainak 

tápanyagellátottsága, valamint a növényeknek a terméssel és a hozzátartozó mellék-

termékkel megállapítható N, P2O5, K2O, CaO, MgO tartalma, ami természetesen tala-

jonként és évjáratonként néhány %-os eltérést mutat. Ezzel kiszámítható az is, hogy 

az adott terméssel a növény mennyi tápanyagot vesz fel a talajból. 

Adott gazdaságnak egyes tábláin az elvárható termés ismeretében, a talaj 

tápanyagellátottságából alapul vehető tápanyagkészlet szerint növényfajonként 

kiszámítható az a tápanyagszükséglet, ami megközelítően szükséges a terméshez. 

Az 1980-as években a trágyázási módszerből számos tapasztalat gyűlt össze, és 

ennek figyelembevételével került kiegészítésre, anélkül, hogy alapjában változott 

volna. Talaj- és környezetvédelmi szempontból a módszer továbbfejlesztése elő-

relépést jelent és a következő főbb elvekre és módszerekre épül (Antal, 1996). 

Az országban 31 talajtípuson és altípuson folytatnak szántóföldi termesz-

tést. Az egyes talajtípusokhoz és altípusokhoz a szántóföldi növénytermelés gya-

korlata nem tud rutinszerűen alkalmazkodni. A talajigény, a termesztett növények 

várható termésének megtervezése, a tápanyaghasználat minél szakszerűbb kiszá-

mítása érdekében hat szántóföldi termőhelyet különböztetett meg a rendszer, 

melynek alapja a genetikai talajosztályozás volt. Részletes leírásukat és növény-

termesztési jellemzésüket a 4.4. fejezet (ld. később) tartalmazza. A szántóföldi 

termőhelyek meghatározását erre az osztályozásra alapozták, és egy-egy csoport-

ba több, bizonyos tekintetben egymáshoz néhány tulajdonságban közel álló talaj-

típust soroltak (75. táblázat) 

A műtrágyázási terv készítésének lényege e rendszerben az, hogy a vár-

ható termés tápanyagigénye a talajban már rendelkezésre álló tápanyagforrások és 

a várható tápanyagveszteségek figyelembevételével úgy módosuljon, hogy köz-

ben a talaj tápanyagtartalma ne csökkenjen egy bizonyos kritikus szint alá.  A ta-

laj tápanyag-szolgáltatásának megítélését elősegíti az évenkénti tápanyagmérleg 

készítése. 
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75. táblázat : Szántóföldi termőhelyek (Antal, 1996): 

A termőhely száma A szántóföldi termőhely neve 

 I. Középkötött mezőségi talajok 

 II. Középkötött erdőtalajok 

 III. Kötött réti talajok 

 IV. Laza homoktalajok 

 V. Szikes talajok 

 VI. Sekély termőrétegű vagy erősen lejtős, erodált és heterogén talajok 

A tápanyagmérleg pozitív oldalára kerül a szerves és műtrágyákkal ta-

lajba jutott tápanyagok, továbbá a pillangósok tarló- és gyökérmaradványaiban 

felhalmozódott N mennyisége. A vetőmagvakkal és a csapadékkal talajba került 

tápanyagokat elhanyagolhatóknak tekinti.  A tapanyagmérleg negatív oldalának 

elkészítéséhez a terméssel kivont, valamint a párolgás, kilúgzás, irreverzibilis 

tápanyag-megkötődés következtében elveszett tápanyagok mennyiségét kell 

megbecsülni. A tápanyagmérleg készítéséhez a következő adatokat igényli: 

 a szervestrágyázás éve, a felhasznált trágya félesége, mennyisége és 

tápanyagtartalma; 

 a melléktermékek N- és P- tartalmával, mint tápanyagforrással nem szá-

mol, egyedül K-tartalmuk kerül a mérleg pozitív oldalára (mivel az alá-

szántott melléktermékek súlyát nem ismeri a főtermés alapján ítéli meg a 

talajba jutott K mennyiségét; úgy veszi, hogy 1 t szemterméshez tartozó 

szalmával vagy kukoricaszárral átlag 12 kg K20 jut a talajba); 

 az elővetemény faja, termése, a betakaritás, illetve a pillangósok töré-

sének ideje; 

 a felhasznált műtrágyák mennyisége, hatóanyag-tartalma, a talajba jut-

tatás módja és ideje; 

 a terméssel kivont tápanyagok mennyisége; 

 a tápanyagveszteségek mértéke, amelyeket a mérlegkészítés célja sze-

rint többféleképpen vesz figyelembe. 

A közvetlenül a betakarítás utáni állapotnak megfelelő N-mérleg készíté-

sekor az időjárástól, a talajtulajdonságoktól és az agrotechnikai tényezőktől füg-

gően 10-40 %, átlagosan 25 % N-veszteséggel számol. 

A felsorolt paraméterek alapján a növények műtrágyaigényét a követ-

kező módon tervezi. 
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A P műtrágyaigény tervezésekor a vetésterv és a várható termés ismere-

tében  megállapítja a "termésszint-egyenértéket," majd a várható termésszinthez 

javasolható P2O5-adagot. Ebből levonja az istállótrágyával adott P2O5-mennyi-

ségét, továbbá az elővetemény betakarítása után készített P-mérleg egyenlege sze-

rint „a talajban maradt” P2O5-mennyiségének mintegy 70 %-át. Az ily módon 

számított mennyiség a gyakorlati felhasználhatóság céljából kerekíthető, figye-

lembe véve, hogy alaptrágyaként szuperfoszfát formájában 20-30 kg/ha P2O5-nál 

kisebb adagot nem javasolt kiszórni. A rendszer alacsony pH érték esetén a fosz-

foradag növelését javasolja. 

A K-műtrágyaigényt a P-éhoz hasonlóan tervezi. A különbség abban 

áll, hogy a megítélt K2O-adagból az istállótrágya K-tartalmán kívül a mellékter-

mékekkel alászántott K2O mennyiségét, továbbbá a mérleg szerint talajban ma-

radt K2O 80 %-át levonja. (Laza homoktalajon, továbbá erősen csapadékos év 

után csak 60-70 %-át.) 

A N-műtrágyaigény tervezésekor a termelés nagyságától függő N-

adagokat a N-műtrágyaigényt csökkentő vagy növelő tényezők szerint módosítja. 

Ezek közül a pillangósok pozitív elővetemény-hatását és a nagy mennyiségű 

szármaradvány kedvezőtlen C/N -aránya miatti N-korrekciót kell kiemelni. 

A rendszer tehát a talajok tápanyagellátottságából, a növények fajlagos 

tápanyagigényéből és a különféle termőhelyeken reálisan tervezhető termésátla-

gokból kiindulva határozza meg a területegységre vonatkozó műtrágyaigényt, 

majd ezt az istállótrágya, a zöldtrágya és egyéb szervesanyagok (szalmatrágya, 

komposzt, szármaradványok) tápanyagtartalmával valamint egyes elővetemények 

és különböző talajproblémák (túlzott kötöttség, savanyúság, lúgosság, stb.) hatá-

saival korrigálja (Antal, 1987). 

3.6.4.7.3. A különböző trágyázási szaktanácsadási rendszerek alapelveinek ösz-

szehasonlítása 

Figyelembe véve az utóbbi 10-12 év hazai tápanyag-gazdálkodásának ki-

hívásait, a műtrágya ártámogatások megszüntetését, a megszigorodott gazdasági 

környezetet, a korábbi szaktanácsadási módszerek (id. Várallyay, 1950; MÉM 

NAK, 1979; Várallyay et al., 1992) értékeit megőrizve 32 legfontosabb növé-

nyünk új szemléletű, költségtakarékos, környezetkímélő makro- és mikroelem 

trágyázási rendszerét dolgozták ki. Itt kell megjegyeznünk, hogy a MÉM NAK 

„kék füzet” történelmi küldetést töltött be a hazai talajok gyors PK feltöltésében, 

Magyarország élelmiszerekkel való önellátásának, ezen igen fontos stratégiai 
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elem biztosításában. A korábbi intenzív (MÉM NAK, 1979, „kék füzet”), vala-

mint az új, költség-és környezetkímélő MTA TAKI – MTA MGKI (Csathó et al., 

1998) trágyázási szaktanácsadási rendszer filozófiájának összehasonlítását a 76. 

táblázatban tanulmányozhatjuk. 

76. táblázat: Az intenzív tápanyagellátást biztosító, valamint az integrált 

környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszerek filozófiájának 

összehasonlítása (Csathó et al. 1998) 

Intenzív tápanyagellátás rendszere 

(MÉM NAK 1979) 

Környezetkímélő trágyázási rendszer (MTA 

TAKI - MTA MGKI) 

Maximális termésszintre való törekvés Gazdaságos termésszintre való törekvés 

A "talaj trágyázása" a cél A "növény trágyázása" a cél 

Jó- igen jó talaj PK-ellátottság elérése, majd 

fenntartása 

Közepes-jó talaj PK-ellátottság elérése, majd fenn-

tartása 

Gyors talaj PK-feltöltés Lassú talaj PK-feltöltés 

Minden évben PK-trágyázás A vetésforgó PK-trágyázása (periodikus PK-

trágyázás) 

PK-trágyázás minden talaj PK-ellátottsági 

szinten 

PK-trágyázás csak jó-közepes és annál gyengébb 

talaj PK-ellátottsági szinten 

Nagyobb talaj tápelem ellátottsági határérté-

kek 

Kisebb talaj tápelem ellátottsági határértékek 

Egységes talaj tápelem ellátottsági határérté-

kek 

Növénycsoporttól függő talaj tápelem ellátottsági 

határértékek 

Nagyobb fajlagos tápelem tartalmak Kisebb fajlagos tápelem tartalmak 

A tervezett termésszinttől független fajlagos 

tápelem tartalmak 

A tervezett termésszinttől függő fajlagos tápelem 

tartalmak  

Az intenzív műtrágyázás időszakában készített hazai trágyázási szakta-

nácsadási rendszerek célul tűzték ki talajaink PK ellátottságának gyors javítását, a 

stabilan nagy termések elérését. Ennek eredményeképpen az 50-es évekkel össze-

hasonlítva a 70-es, 80-as évekre fontosabb termesztett növényeink termésátlaga 

2-3-szorosára emelkedett. A maximális termések elérésére irányuló törekvések a 

későbbiekben is megmaradtak (10 tonnások klubja, gabonaprogram, stb.). A 

rendszer magában hordozta a környezetszennyezés lehetőségét (nitrát N-

lemosódás) és a tápelem antagonizmusok kialakulását (P-Zn) is, a gazdaságossági 

kérdésekről nem is szólva (Kádár 1988, Németh et al 1987-88, Csathó et al 1989, 

Ángyán és Menyhért 1988 stb.). Ebben az időszakban a műtrágya-felhasználás 

jelentős állami dotációt élvezett. A nitrogén esetében a biztonságosan magas ter-

més elérése céljából enyhe túltrágyázásra törekedtek, míg a foszfor és a kálium 

vonatkozásában a jó - igen jó talaj tápelem ellátottság elérését, illetve fenntartását 

célozták meg. Így végül is nem annyira a növény, mint a talaj trágyázása volt a 
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cél. Magyarország műtrágyázási gyakorlatára ez volt jellemző a '70-es, '80-as 

években, és ennek megfelelően jelentősen nőtt talajaink PK ellátottsága ezen idő-

szak végére.  

Itt kell megjegyeznünk, hogy a ‟70-es, ‟80-as évek hazai túltrágyázási 

gyakorlatát jelentős mértékben elősegítették a szakmai elveket nélkülöző politikai 

elvárások is, az üzemek - a szaktanácsadási rendszer ajánlásait figyelmen kívül 

hagyva - a jó-igen jó ellátottságú területeken ugyanannyi műtrágyát juttattak ki, 

mint a gyenge ellátottságú területeken. 

A ‟80-as évek végének – ‟90-es évek elejének politikai - gazdasági válto-

zásai nyilvánvalóvá tették, hogy az ország gazdasági helyzete, teherbíró képessé-

ge nem teszi lehetővé a korábbi műtrágyázási gyakorlat folytatását. Az integrált 

illetve környezetkímélő trágyázási rendszer kisebb műtrágya adagok kijutatásával 

biztosítja a gazdaságos termésszintek (kb. 0.95x maximális termésszintek) eléré-

sét, a „talaj trágyázása” helyett a növény specifikus tápelem igényének harmoni-

kus biztosítását tűzi célul. A nitrogénigény minél pontosabb kielégítése a célja. 

Foszfor és kálium vonatkozásában a jó-igen jó ellátottság helyett sokan a közepes 

ellátottság elérésére, ill. fenntartására törekszenek. A maximális termések helyett 

a legnagyobb nettó jövedelmeket biztosító termésszintet (általában a maximális 

termések 90-95%-át) célszerű elérni. A három makrotápelem, a N, P és a K 

együttes kijuttatása minden növény alá és minden talaj tápelem ellátottsági szint 

mellett többé már nem természetes. A vetésforgón belül pl. a K-igényes kapások 

számára kijuttatott K utóhatása elegendő lesz a következő évben ott termesztett 

kalászos mérsékeltebb K- szükséglete biztosítására. A nagyobb P-igényű kalászo-

sok számára kijuttatott P utóhatása viszont a kisebb P- szükségletű következő évi 

kapás részére fog elegendő foszfort biztosítani. 

Az MTA-TAKI és az MGKI által kidolgozott új, környezet- és költség-

kímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer négy műtrágyázási szinten ad szakta-

nácsot: 1) minimum; 2) környezetkímélő; 3) mérleg-szemléletű; 4) integrált nö-

vénytáplálási szint. A minimum növénytáplálási szinten PK trágyázást a jó és an-

nál magasabb ellátottságokon, a környezetkímélő növénytáplálási szinten az igen 

jó és annál magasabb PK ellátottságtól nem javasol. Ez a trágyázási gyakorlat a 

közepes PK ellátottságot fogja fenntartani. A mérlegszemléletű és az integrált 

növénytáplálási szinteken az ellátottsági kategóriától függő szorzószámok na-

gyobbak, és még az igen jó PK ellátottságon is javasol csökkentett mennyiségű 

PK trágyázást. E két növénytáplálási szinten a jó PK ellátottság elérése, ill. fenn-

tartása a cél. Túlzott PK ellátottsági szinten viszont már egyik változat sem java-

sol PK trágyázást. Ugyanakkor, még a legmagasabb, az integrált növénytáplálási 
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szinten is jóval alacsonyabbak a javasolt adagok, mint az intenzív (MÉM NAK, 

1979) szaktanácsadási rendszer ajánlásai, különösen is a jó, igen jó, és túlzott ta-

laj PK ellátottsági szinteken. 

Az 1) és 2) változatok (minimum, ill. környezetkímélő műtrágyázási 

ajánlások) célja a legnagyobb jövedelmet biztosító termésszintek (a maximális 

termésszint mintegy 95%-a) biztosítása a közepes talaj PK ellátottság elérése, ill. 

fenntartása útján. A 3) és 4) változatok (mérlegszemléletű, ill. integrált műtrágyá-

zási ajánlások) nagyobb adagokkal, de továbbra sem intenzív műtrágyázással a 

maximális terméseket célozza meg. Ezt a gyakorlatot javasolja pl. a vetőmag-

termesztésben. Feltétel ugyanakkor, hogy az érintett terület ne tartozzon a kör-

nyezeti szempontból érzékeny területek közé. A rendszer műtrágya igényt csök-

kentő tényezőként figyelembe veszi a korábbi szervestrágya kijuttatást, a pillan-

gós előveteményt, az elővetemény betakarításának időpontját, az elővetemény te-

rületen maradó melléktermésének tápanyagtartalmát, stb.  

3.6.4.7.4. A különböző trágyázási szaktanácsadási rendszerek ajánlásainak ösz-

szehasonlítása 

I. „A” és „B” példa: kukorica 

 Nitrogénre és a káliumra igényes, a foszforra kevésbé igényes növény.  

 Talaj: mészlepedékes csernozjom.  

 Talajtulajdonságok:  

 fizikai féleség: vályog,  

 pHKCl= 7.4,  

 CaCO3 tartalom= 5.0%,  

 szervesanyag-tartalom: 2.5 %,  

 N ellátottság: közepes.  

 Elővetemény: 6.0 t/ha őszi búza, a szalma lekerült a területről. 

 Tervezett termésszint: 8.5 t/ha kukorica. 

A szaktanácsokat két talaj PK ellátottsági szintre adta meg, a gyakorlat-

ban kerekített számokkal dolgozik. 

„A” példa: P1, K1 szint: AL-P2O5= 70 mg/kg, gyenge P ellátottság; AL-

K2O= 130 mg/kg, gyenge K ellátottság 
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77. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „A” példa 

Trágyázási rendszer N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

(1) Minimum 122,  65, 103. 

(2) Környezetkímélő 138  77  122  

(3) Mérlegszemléletű 153  83  131  

(4) Integrált 168  89  159  

(5) Kemira minimális 142  75  113  

(6) Kemira optimális 184  100  150  

(7) Intenzív (MÉM NAK) 221  170  238  

„B” példa: P2, K2 szint: AL-P2O5= 230 mg/kg, túlzott P ellátottság; AL-

K2O= 230 mg/kg, igen jó K ellátottság. 

78. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „B” példa 

Trágyázási rendszer N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

(1) Minimum 122  0 0 

(2) Környezetkímélő: 138  0  0 

(3) Mérlegszemléletű  153  0  37 

(4) Integrált 168  0 75 

(5) Kemira minimális 159 30 90 

(6) Kemira optimális 179 65  98  

(7) Intenzív (MÉM NAK) 221  94  15 

II. „C” és „D” példa: őszi búza 

 Nitrogénre és foszforra igényes, a káliumra kevésbé igényes növény. 

 Talajtípus: mészlepedékes csernozjom.  

 Talajtulajdonságok:  

 fizikai féleség: vályog,  

 pHKCl= 7.4,  

 CaCO3 tartalom= 5.0%,  

 szervesanyag-tartalom: 2.5 %,  

 N ellátottság: közepes.  

 Elővetemény: 6.0 t/ha őszi búza, a szalma lekerült a területről. 

 Tervezett termésszint: 7.5 t/ha őszi búza. 

A szaktanácsokat két talaj PK ellátottsági szintre adja meg. 

„C” példa: P1, K1 szint: AL-P2O5= 70 mg/kg, igen gyenge P ellátottság; 

AL-K2O= 130 mg/kg, közepes K ellátottság 
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79. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „C” példa 

Trágyázási rendszer N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

(1) Minimum 105  81 54 

(2) Környezetkímélő 120  101  63 

(3) Mérlegszemléletű 135  108  72 

(4) Integrált 150  115 81 

(5) Kemira minimális 136 78 78 

(6) Kemira optimális 138 102 102 

(7) Intenzív (MÉM NAK) 203  173  150 

„D” példa: P2, K2 szint: AL-P2O5= 230 mg/kg, igen jó P ellátottság; 

AL-K2O= 230 mg/kg, túlzott K ellátottság. 

80. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „D” példa 

Trágyázási rendszer N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

(1) Minimum 105  0 0 

(2) Környezetkímélő 120  0  0 

(3) Mérlegszemléletű 135  20  0 

(4) Integrált 150  41 0 

(5) Kemira minimális 137 60 60 

(6) Kemira optimális 140 90 90 

(7) Intenzív (MÉM NAK) 203  105  90 

A fenti négy példa a nitrogénre és káliumra igényes, a foszforra viszont 

kevésbé igényes kukorica, valamint a nitrogénre és foszforra igényes, de a káli-

umra kevésbé igényes őszi búza műtrágyázási szaktanácsolását szemlélteti. A 

négy példa az alábbi hét ajánlati módszert hasonlítja össze:  

(1) minimum szint (MTA TAKI, Budapest; MTA MGKI, Martonvásár);  

(2) környezetkímélő szint (MTA TAKI, Budapest; MTA MGKI, Mar-

tonvásár);  

(3) mérlegszemléletű szint (MTA TAKI, Budapest; MTA MGKI, Mar-

tonvásár);  

(4) integrált szint (MTA TAKI, Budapest; MTA MGKI, Martonvásár);  

(5) Kemira minimális,  

(6) Kemira optimális és  

(7) intenzív rendszer (MÉM NAK, 1979).  

Látható, hogy a hét ajánlás között igen nagyok a különbségek. A környe-

zetkímélő rendszer négy ajánlása és a Kemira valamint a MÉM NAK ajánlások 
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közötti különbségek az igen jó és a túlzott PK ellátottságok esetében még mar-

kánsabbak. 

Az új, költség- és környezetkímélő trágyázási rendszer a hazai szabadföl-

di trágyázási kísérletek adatbázisán kapott összefüggéseken alapul (Csathó, 1997; 

2002, 2003abc). Ajánlásai a lehető legkisebb adagok kijuttatása mellett biztonsá-

gos nagy termésszintek elérését teszik lehetővé, így az iparszerű gazdálkodást 

felváltó integrált növénytermesztés tápanyagellátásának alapmódszerévé válhat. 

3.6.4.8. A talajerő-gazdálkodás gyakorlati módszereinek lehetséges 

fejlesztési irányai és eszközei 

A talajerő-gazdálkodás tényezőinek e vázlatos áttekintése után vizsgáljuk 

meg, hogy az ismertetett elvek milyen gyakorlati megoldásokkal érvényesíthetők, 

milyen irányban kereshetjük az ökologikus, agrár-környezetgazdálkodási megala-

pozottságú továbblépés lehetőségeit. Ehhez nagy segítséget adhat a haladó hazai 

és külföldi gyakorlat. Nézzünk néhány ilyen megoldást: 

 műtrágyák + gyökér- és szármaradványok együttes talajba dolgozása, és a 

lebontás, humifikálódás gyorsítása mikrobiológiai készítményekkel 

(Madas, 1985.); 

 szalmatrágya-készítés műtrágyák (N,P) és mikrobiológiai készítmények 

vagy egyéb anyagok (pl. húgylé, hígtrágya, stb.) hozzáadásával (részlete-

sen lásd.: Gyárfás, 1934; Kreybig, 1955); 

 szalmás istállótrágya + műtrágyák (N, P) együttes erjesztése (Kreybig, 

1955); előnye a nagyobb mennyiségű és jó minőségű szervesanyag-

képződésen túl az is, hogy a bőséges almozás hatására az állatok 

hővesztesége is csökken, így a bevitt energia (abrak) nagyobb hányada 

fordítható termelésre, csökken a létfenntartó energiaigény, a takarmányo-

zás hatékonysága javul (más szavakkal nem feltétlenül az abrak által fel-

vett energia testhővé alakításával kell fűteni az istállót!); 

 retard (szerves vagy szervetlen kötésben lévő) lassan bomló és felvehetővé 

való műtrágyák alkalmazása (pl. Búzás, 1987), nitrifikációinhibitorok al-

kalmazása, melyek megakadályozzák az ammónia nitráttá alakulását és így 

kimosódását (pl.: N-serve = nitrapyrin) (Madas, 1985); 

 az istállótrágya tápanyagvesztesége a szakszerűtlen kezelés hatására akár 

az 50 %-ot is elérheti. Látva az istállótrágya mai megítélését, és az ezzel 

összefüggő, többségében siralmasan rossz kezelését, azt kell mondanunk, 

hogy ismét meg kell tanulni az istállótrágya szakszerű erjesztését és érlelé-
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sét (lásd pl.: Kreybig, 1955 valamint a következő 3.6.5. fejezetet), ki kell 

dolgozni a nagyüzemi trágyakezelés és -kijuttatás technológiáját, és meg 

kell oldani e technológia gépesítési problémáit; 

 a különböző (mezőgazdasági, kertészeti, kommunális, stb.) eredetű szerves 

hulladékok, melléktermékek komposztálása; 

 a mikrobiális N-kötés növelése, ami több úton is elérhető: 

1. a pillangósok területének növelésével, 

2. olyan N-kötő fajok szelektálásával, amelyek nem pillangós növé-

nyekkel is képesek szimbiózisban élni, 

3. olyan fajok szelektálásával, majd ezekkel a talajok oltásával, amelyek 

a talajban szabadon élve (pl. Azotobacter) a jelenlegi fajoknál na-

gyobb intenzitással képesek a levegő nitrogénjét megkötni. 

 Nem elég a talajok tápanyagkapacitását emelni, hanem a tápanyag-

szolgáltató képességüket is javítani szükséges. Mivel ez igen erős össze-

függésben van többek között a talajok pH-viszonyaival, ezért talajaink me-

szezése elkerülhetetlen. Ez egyéb előnyös hatásokkal is jár. Mivel a talaj 

szerkezete - amint erről már szóltunk - alapvető fontosságú termőképes-

ségének kialakításában, ezért a mész, mint az egyik legfontosabb szerke-

zetképző anyag (a talaj szerkezetességét döntő módon szerves és szervet-

len kolloid- valamint mésztartalma határozza meg) a talaj termékenységé-

nek igen fontos eleme. A talajba dolgozott Ca-trágya (mésztrágya) pH-

növelő hatása kedvezően hat az egyéb makrotápanyagok felvehetőségére 

is. Ez legszembetűnőbben a P felvételénél jelentkezik. A pH-tól függő P 

felvétel Aldrich (1976) szerint a következő (81. táblázat). 

81. táblázat: A pH-tól függő P felvétel (Aldrich, 1976) 

pH-érték Kémhatás A foszforfelvétel intenzitása 

> 8,0 erősen lúgos gyors, de ritka az ilyen eset, 

7,0-8,0 gyengén lúgos sok foszfor trikalcium-foszfát alakba megy át, amit 

nagyon lassan vesznek fel a növények, 

7,0 

 

6,0-7,0 

közömbös 

 

gyengén savanyú 

gyors a P-felvétel, ebben a tartományban a P sok-

kal gyorsabban táródik fel, mint a savasabb vagy 

lúgosabb környezetben, így a növények könnyeb-

ben felveszik 

< 6,0 mérsékelten, 

illetve erősen 

savanyú 

alacsony a P-felvétel, mivel ebben a tartományban 

a P a vassal (pH<5,0), alumíniummal és a man-

gánnal nehezen felvehető vegyületeket képez, 
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 Újra kell értékelnünk a zöldtrágyázás szerepét, alkalmazásának lehetőségeit és 

módozatait (Kahnt, 1986; Antal, 1986, 1987). Alkalmazása elsősorban a futó-

homokon, humuszos homokon, laza barna erdőtalajon igen kedvező, de szere-

pe és termésfokozó hatása gyenge víz- és hőgazdálkodású, kötött, szétiszapo-

lódó, száradásra erősen zsugorodó talajokon is igen jelentős. Napjaink nö-

vénytermesztési gyakorlatában három megoldás lehetséges: 

 nyári másodvetésű zöldtrágyanövények, 

 őszi vetésű áttelelő növények, 

 alávetésű köztes növények. 

Fentiek közül: pillangósvirágú zöldtrágyanövények: csillagfürt, fehér som-

kóró, szöszös- és pannonbükköny, perzsa-, svéd- és fehérhere stb., nem pil-

langós zöldtrágyanövények: olajretek, fehérmustár, facélia, káposztarepce, 

takarmányrepce, réparepce, stb. Meg kell említeni, hogy helyes felfogásban 

lehet az árvakelés is zöldtrágya, ha meggátoljuk a kizöldült árvakelés vagy a 

kikelt gyomok maghozását, mielőtt ezt a talajba dolgoznánk. A zöldtrágyá-

zás a talaj tápanyag-összetételét és minőségét módosítja kedvezően, ezzel 

csökkenti a tápanyagok kimosódását a talajból, s egyszersmind fokozza an-

nak mikrobiális tevékenységét, javítja szerkezetét, kultúrállapotát, tápanyag-

szolgáltató és -közvetítő képességét. A zöldtrágyázás lehetőségeit a 82. táb-

lázatban foglaltuk össze. 

82. táblázat: A zöldtrágyázás lehetőségei (Holló, 1996) 

1. Fővetésű növény 2. Másodvetésű növény  

1.1. Évelő pillangós 2. vagy 3.növedéke 2.1. Zöldtrágya növény 

1.2. 

 

1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővetésű növény zöld mellékterméke Pl. 

élő tarló, leveles répafej 

Talajvédő zöld ugar 

Természetes (gyom, maghozás előtt) 

Árvakelés (kalászos, szárazborsó) 

Őszi vetés: nem télálló (tavaszi növény 

vethető utána) télálló (őszi növény vethe-

tő utána)  

Tavaszi vetés (őszi, vagy következő év-

ben tavaszinövény követheti) 

Alávetés (előveteménybe) EU talajvé-

delmi ajánlások 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

Nyári másodvetések Pl. csillagfürt, perzsahe-

re, olajretek, facélia 

Áttelelő őszi másodvetések Pl. fehér somkó-

ró, bíborhere 

Tavaszi vetésű növények Pl. napraforgó ön-

tözött szántóföldön 

Zöldtakarmány növény 

Áttelelő őszi másodvetésű zöldtakarmány 

növények Pl. rozsos szöszös bükköny, 

Legány-féle, Keszthelyi, Landsbergi keverék 

tarlómaradványai, általában csak öntözött 

területeken 

 Meg kell vizsgálnunk a tőzeg, a lápiföld és egyéb talajjavító szervesanyag-

források felhasználásának lehetőségeit. 
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Ezen megoldások közül az adott üzem viszonyainak legmegfelelőbb 

módszereket kiválasztva, azokat kombinálva biztosítható a termésátlagok magas 

szintje és stabilitása, s közben a talajok szerkezete is javul, termékenysége, 

pufferkapacitása növekszik, és a termelési körfolyamatból kevesebb környezet-

szennyező tápanyag kerül ki. Mindezekkel nemcsak a környezet stabilitása őriz-

hető meg, hanem a termelés gazdaságossága, hatékonysága és a termékek minő-

sége, táplálkozásfiziológiai értéke is javítható.  

3.6.4.9. Összegzés 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a „műtrágyázás” helyett „talajerő-

gazdálkodásra” illetve szakszerű tápanyagellátásra van szükség, valamennyi 

elemének (tarló- és gyökérmaradványok, szármaradványok, zöldtrágyák, istálló-

trágya, hígtrágya, tőzeg, egyéb szerves hulladékok, mikrobiális nitrogénkötés, 

száraz és nedves légköri N-ülepedés, ezeket kiegészítő műtrágyázás stb.) számí-

tásba vételével, harmonikus felhasználásával, a talajfolyamatok és a humuszgaz-

dálkodás, a talajtermékenység (fertilitás + produktivitás!) tényezőinek és törvény-

szerűségeinek megfelelően. Mindehhez fel kell gyorsítani az ezirányú kutatáso-

kat, fejlesztő munkát, s a megoldások gyakorlati elterjedését állami eszközök-

kel is támogatni kell. 

A felsorolt módszerek részleteit a hivatkozottakon kívül a következő 

hazai szakirodalmi források tartalmazzák: Cserháti et al. 1887; Cserháti, 1906, 

1908; Bittera, 1925, 1931; Gyárfás, 1920; Kreybig, 1928, 1931, 1955; Ballen-

egger, et al. 1936; Láng, 1960; Lőrincz szerk. 1978. Ezek áttanulmányozásával 

sok olyan - évszázadok termelési tapasztalataiban kiforrott - elemet építhetünk be 

napjaink gazdálkodásába, melyek a kor követelményeinek, napjaink termelési 

színvonalának is megfelelnek, és segíthetnek az ésszerű környezetgazdálkodás, 

az alkalmazkodó növénytermesztés rendszerének kidolgozásában.  

A talajerő-gazdálkodás tényezőinek e vázlatos ismertetése arra hívja fel 

a figyelmet, hogy az korántsem azonos a műtrágyázással. Bár a műtrágyázás 

kétségtelenül fontos tényező, de csak egyéb talajerő-gazdálkodási módszerekkel 

kombinálva teremthetők meg az ésszerű, stratégiai szempontokat figyelembe ve-

vő környezetgazdálkodás, az ökológiai és ökonómiai szempontból egyaránt haté-

kony, alkalmazkodó növénytermesztés feltételei, melyben a szervesanyag-

gazdálkodás úgy tűnik ismét kulcsszerepet játszik. 
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3.6.5. A szervesanyaggazdálkodás üzemi tényezői 

 

A szerves anyagoknak - amint azt korábban már részletesen elemeztük - 

döntő szerepe van az agrárökoszisztémák egyensúlyának és a talajok környezet-

védelmi kapacitásának fenntartásában. Közöttük is kitüntetett szerepet játsza-

nak az állati trágyák. Ezért van az, hogy a tradicionális - a természeti folyama-

tokhoz alkalmazkodó, ezeket integráló - parasztgazdálkodásban, a különböző ve-

gyes gazdálkodási rendszerekben olyan nagy figyelmet fordítanak az állati trá-

gyák gondos kezelésére és okszerű felhasználására. 

A két világháború közötti időszakban kialakult és stabilizálódott az állati 

trágyák kezelésének és felhasználásának hagyományos rendszere, melyet az 

ezen időszakban megjelent számos - igen értékes - közlemény ismertet (pl.: 

Bittera, 1925; 1931; Kreybig, 1928; 1951; 1955; 1956; Grábner, 1956; stb). Ezek 

a munkák mind a mai napig jó eligazítást adnak az állati trágyák hagyományos 

kezeléséhez, ezért a továbbiakban először mi is – elsősorban Kreybig munkáira 

támaszkodva – mutatjuk be ennek módszereit. Az 1960-1990 közötti időszakban 

ugyanis ezek a módszerek jobbára háttérbe szorultak, az iparszerű gazdálkodás az 

állati trágyákat inkább tehernek, nehézségeket okozó rossznak tekintette, ezért e 

módszerek kutatása és fejlesztése is megállt.  

Ezt követően – elsősorban Alexa és Dér (1997; 2001) munkáira támasz-

kodva – a komposztálást, mint az állati trágyák és egyéb szerves hulladékok ke-

zelésének továbbfejlesztett módszeregyüttesét ismertetjük. 

3.6.5.1. Állati trágyák hagyományos kezelése és felhasználása  

3.6.5.1.1. Általános szempontok 

Sajnos hazánkban a szerves és istállótrágya-gazdálkodás igen elmaradott. 

Sok helyen az istállótrágyát még ma is szemétnek tekintik, ahelyett, hogy azt 

szakszerűen kezelnék, erjesztenék, érlelnék és a talajok szükségletének fedezésé-

re valóban okszerűen alkalmaznák. Igen súlyosak és általánosak a hibák, ame-

lyeket az istállótrágya kezelésében lépten-nyomon tapasztalhatunk. Ezek közül 

a leggyakoribbak: 

 már az istállóban olyan hibákat követnek el, hogy még a legszaksze-

rűbb trágyakezelés mellett sem válhat az istállóból kikerülő nyers trá-

gyából jó minőségű, nagyhatású trágya; 
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 az istállótrágyát egyáltalán nem, vagy hanyagul és minden szakértelem 

nélkül nem erjesztik és érlelik, hanem csak jól-rosszul raktározzák, 

aminek következtében igen nagy veszteségek állnak elő, a trágya er-

jesztési és raktározási helye nem trágyatelep, hanem szemétdomb; 

 a híg ürülékkel és trágyalével egyáltalán nem is törődnek, vagy ha tö-

rődnek vele, abban semmi köszönet nincsen, mert inkább az a cél, 

hogy megszabaduljanak tőle;  

 a többé-kevésbé rossz minőségű trágyát helytelenül alkalmazzák. 

A talajerő fenntartásához megfelelő mennyiségű és minőségű istállótrá-

gyára van szükség. Ha az istállótrágyát jól kezelik és érlelik, akkor szén- és ener-

giaforrásul szolgál a talaj mikroszervezeteinek, jó minőségű humuszt szolgáltat, 

amely a talaj tulajdonságait javítja, a talaj hasznos beéredését, a morzsalékos 

szerkezet állandóságát biztosítja, a víz- és levegőgazdálkodást javítja, megóvja a 

tápláló anyagokat a kilúgozástól, növeli a talaj széndioxid-termelő képességét, és 

biztosítja a felvehető állapotú ásványi táplálóanyagok keletkezését, a növények 

táplálását.  

Az istállótrágya legfontosabb alkotórésze a szerves anyag, és annak nit-

rogéntartalma, mert ez a megfelelő minőségű humusznak nélkülözhetetlen al-

kotórésze. Az istállótrágya nagyobb foszfortartalma szintén rendkívüli módon fo-

kozza a hatóképességet és különösen a tartamhatásokban jut érvényre. 

Tudjuk, hogy az istállótrágya átalakulásait mind a trágyatelepen, mind a 

talajban mikroszervezetek végzik, és kémiai valamint biológiai törvényszerűsé-

gek szabályozzák. Tudjuk azt is, hogy az állati testből eltávozó szilárd ürülék 

mikróbák tömegét tartalmazza (egészen 20 súlyszázalékig). A friss trágya szalmá-

jában azonkívül igen sok könnyen bontható, nitrogénmentes szénvegyület van, 

mely az ürülékben található mikróbáknak jó tápanyagforrásul szolgál, elszaporo-

dásukat biztosítja, s a trágya gyors felmelegedését okozza. 

A trágya erjedése ezzel a felmelegedéssel veszi kezdetét. A kezdeti ro-

hamos erjedést aerob (levegőt igénylő) mikroszervezetek vezetik be, kissé sava-

nyú közegben, majd anaerob (levegőt nem igénylő) mikróbák fejezik be lúgosabb 

közegben, melyben a lúgosságot a keletkező ammónia idézi elő. 

Az erjedés kezdetén igen nagy mennyiségben keletkezik széndioxid, víz 

és egyéb gázalakú és másféle termék, miközben a hőmérséklet annál inkább 

emelkedik, minél több a szalma, a levegő és minél erőteljesebb az erjedés. 



 286 

Az érett istállótrágyából keletkező könnyen erjeszthető alkotórészeket 

táphumusznak nevezzük, mert a talaj baktériumainak táplálékforrásul szolgálnak, 

és elbomlásukkal a növények részére szükséges tápelemeket szolgáltatják. A tar-

tós humusz már sokkal nehezebben és lassabban bontható. Legnagyobb része 

olyan humuszvegyületekből áll, melyek legfőképpen a növényekben foglalt lig-

ninanyagokból keletkeznek. A lignin a nehezebben bontható szénvegyületekhez 

tartozik. 

Az istállótrágya erjedése levegő hiányában is végbemegy, de így nem éri el a 

kívánatos állapotot, amit a rosszul korhadó istállótrágyák vöröses színeződése jól mu-

tat. Ha ez a vöröses színű istállótrágya jó minőségű talajba kerül, és ott a bomláshoz 

szükséges megfelelő mennyiségű levegő, kedvező kémhatás és egyéb feltételek adva 

vannak, akkor könnyen átalakulhat valódi humusszá. Rosszabb feltételek között 

azonban az ilyen vöröses színű trágya hatóképessége igen csekély. 

A legjobb minőségű humusz keletkezéséhez a trágyaerjedés végső fokán - a 

beéredésben - meleg és lúgos kémhatás szükséges. Ha a trágya a telepen nem érik be 

kellően, akkor nyers trágya kerül a talajba, ennek pedig hátrányai vannak. Homokos, 

laza talajban a trágya gyorsan és majdnem maradék nélkül lebomolhat, tehát csak ke-

vés humuszt szolgáltat. Kötöttebb talajon pedig a nyers trágya nitrogén-szegénységet 

idéz elő, mert amint bomlásnak indul, nitrogén-asszimilációt okoz. 

Igen fontos a nyers istállótrágyában a szalma- és ürülékmennyiség meg-

felelő aránya. E tekintetben a rendelkezésre álló kísérleti adatok szerint állandóan 

istállózott állatoknál megfelelő takarmányozás mellett számosállatonként és na-

ponta szarvasmarháknál 4-5, lovaknál 3-4, sertéseknél 4-4,5 kg szalmaaljazásnál 

alakul ki a legkedvezőbb szalma-ürülék arány. Nagyobb nedvességtartalmú ta-

karmányok etetésénél természetesen több szalmára van szükség. 

A várható nyerstrágyanyeredéket az állandóan istálózott állatoknál szá-

mosállatonként nagy átlagban a következőképpen számíthatjuk ki: a megetetett 

takarmány-szárazanyag mennyiség feléhez hozzáadjuk az alomszalma mennyisé-

gét, és az egészet megszorozzuk 4-gyel, azaz: 

4
2

 







 alomszalma

zárazanyagtakarmánys
nyeredékaNyerstrágy  

Ha tehát pl. napi 16 kg szárazanyagmennyiséget etetünk és napi 4 kg 

szalmával almozunk, akkor a napi nyerstrágyanyeredék állandóan istállózott álla-

toknál (8 + 4) x 4 = 48 kg. 
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Az istállótrágya minősége és mennyisége sok mindentől függ, melyek 

közül a következőket kell külön is kiemelni: 

 milyen volt a nyerstrágya nedvességtartalma a berakáskor, 

 milyen arányban tartalmazta a trágya a szalmát és az ürüléket, 

 mennyi volt a nyerstrágya felvehető állapotú nitrogén-, foszfor- és ká-

liumtartalma,  

 milyen volt az erjesztés és érlelés folyamán a hőmérséklet, 

 milyen hosszú ideig tartott az aerob és anaerob szakasz. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a trágya erjesztését éppúgy meg kell ta-

nulni, mint pl. a szeszgyártásban a cefre erjesztését. A kettő között azonban igen 

nagy a különbség, mert egy kellőképpen képzett trágyaerjesztő mester sokkal 

nagyobb hasznot hajt, mint egy szeszfőzőmester. 

Természetesen elkerülhetetlen, hogy a trágya erjedése közben bizonyos 

mennyiségű anyagveszteség ne álljon elő, sőt hozzá is tartozik, mert az erjedési 

folyamatok a trágya beéredéséhez feltétlenül szükségesek. Ilyenek pedig anyag-

veszteség nélkül lehetetlenek. 

Az alomszalmának olyan állapotát, hogy az lágy, a körmök között kenhe-

tő legyen és így kinn a szántóföldön könnyen a talajba legyen keverhető, veszte-

ség nélkül nem lehet elérni. A szerves anyagoknak bizonyos mérvű vesztesége 

tehát nemcsak elkerülhetetlen, hanem szükséges is. Feltétlenül káros azonban a 

nitrogéntartalomban bekövetkező veszteség. Sajnos, ez nem kerülhető el teljesen, 

még a leggondosabb kezelés esetében sem, és így a trágya 15, sőt néha 50 % nit-

rogénveszteségével kell számolnunk. 

Amint a trágya kellő hőfokra felmelegedett, abban új bomlási folyamat 

indul meg, melyben a nitrogén átalakulása a legjelentősebb. Ezt ammóniás er-

jedésnek nevezzük. A keletkező ammónia a trágya bizonyos szerves vegyületei-

hez – főképpen a humuszanyagokhoz - kapcsolódik, és így a legjobb minőségű 

alkatrészeket szolgáltatja. A trágyaerjesztés lényege e szerint a felmelegedés és a 

nitrogén átalakulása. A legjobb trágyaerjesztési eljárás tehát az lesz, amelynél a 

felmelegedés és a nitrogénátalakulás a legkedvezőbb feltételek között folyhat, és 

a legkisebb veszteség áll elő. 

A nitrogénveszteségek elkerülése céljából alapvetően szem előtt kell tar-

tanunk, hogy a trágyatelepre kerülő szerves anyagnak, tehát a nyers szalmás istál-

lótrágyának nem szabad több nitrogént tartalmaznia, mint amennyi az alomban 
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foglalt, könnyen erjeszthető szénvegyületek megfelelő erjesztéséhez és a jó minő-

ségű humusz keletkezéséhez szükséges. Ha több van benne, akkor ez menthetet-

lenül elvész, viszont ha kevesebb, akkor silányabb minőségű lesz az istállótrágya. 

Mindazok az anyagok, amelyek a nyers istállótrágyában károsodást 

okozhatnak, a telepen történő erjesztés helyes irányításával néhány nap alatt olyan 

fokig erjeszthetők, hogy a talajban további károsodásokat már nem okozhatnak. 

Ha azonban a telepen a bomlás bizonyos fokon túl megy, ismét veszteségek áll-

nak elő. 

A helyes trágyaerjesztés első követelménye tehát az, hogy a nyers szer-

ves anyagban foglalt, káros anyagokat lehetőleg gyorsan és olyan fokig erjesszük, 

amely a szántóföldön bekövetkező további bomlások útján már csak hasznos 

anyagokat termel. 

A második követelmény az, hogy az erjesztendő szerves anyag se több, 

se kevesebb nitrogént ne tartalmazzon, mint amennyi a káros anyagok erjesztésé-

hez és a jó minőségű humusz keletkezéséhez szükséges. 

A harmadik követelmény végül az, hogy az első két követelmény telje-

sítése után a további bomlásokat a trágyában lehetőleg csökkentsük, és a trágya 

beéredését biztosítsuk. A trágyának az első, rohamosabb bomlás után kb. további 

három hónapi, lehetőleg erjedésmentes raktározási időre van szüksége, hogy az 

erjedések közben keletkezett anyagok bizonyos átalakulások révén állandósulja-

nak. Ezt a raktározási időt érlelési időszaknak nevezzük. 

Meg kell még említenünk, hogy az alom akkor erjed a legkedvezőbben, ha 

nedvességtartalma 75 % körül van. Ezt a nedvességtartalmat - ha az almozást a fenti-

ekben mondottak szem előtt tartásával végezzük - nyáron, amikor a trágya gyorsan 

kiszárad, trágyalével, híg ürülékkel, vízzel történő locsolással pótolni kell. 

Híg ürüléket vagy trágyalevet - erről később még lesz szó - az erjesztés-

hez akkor kell alkalmazni, ha az istállóból kikerülő alomban, a nyers trágyában 

kevés a nitrogén, vagy ha mesterséges istállótrágyát készítünk nyers szalmából. 

Az istállótrágya „kezelésének” négy, egymástól lényegesen eltérő moz-

zanata van, éspedig: 

 a trágya és az alom előkészítése az istállóban az erjesztéshez; 

 a trágya erjesztése a telepen; 

 a trágya érlelése a telepen, és végül  
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 a trágya felhasználása. 

3.6.5.1.2. A trágya előkészítése az istállóban 

A fentiek alapján tehát a trágya előkészítése már az istállóban elkezdő-

dik. Ennek során biztosítanunk kell: 

 a trágya bomlásához szükséges nedvesség- és nitrogénmennyiséget;  

 az alomszalma és ürülék megfelelő arányát; 

 a felesleges híg ürülékből könnyen elillanó nitrogénveszteség meg-

akadályozását. 

Az érlelés helyén - a trágyatelepen - a jó minőségű istállótrágya ke-

letkezése csak akkor biztosítható, ha nedvességtartalma 75 - 80 %. Ha kevesebb, 

akkor penészesedés, ha pedig több - amint ez különösen a mély trágyatelepeken 

sokszor előfordul - nem a kívánatos korhadás, hanem bűzös rothadás áll elő. 

A szalma súlyának kb. kétszeresét képes a híg ürülékből megkötni, míg a 

megfelelő nedvességtartalmú bélsár nedvességtartalma kb. 75-85 %. Ezek az arányok 

legtöbbször természetes módon adottak, és így a mezőgazdasági dolgozónak az istál-

lóban a trágya nedvességtartalmával kapcsolatosan csak az a feladata, hogy csak kel-

lően nedves szalmát aljazzon ki és a bélsár nedvességét, ha az esetleg túl száraz vol-

na, a szükséges híg ürülékmennyiséggel pótolja. 

100 súlyrész nyers szalma megfelelő minőségű erjedéséhez és jó minősé-

gű humusz keletkezéséhez 0,7 súlyrész (0,7 %) nitrogénre van szükség. Ha ennél 

több jut az alomba, akkor az párolgás következtében elvész, ha kevesebb, akkor a 

keletkező humusz nem lesz jó minőségű. Gyakorlatilag jobb ha valamivel több 

nitrogén jut az alomba, mert ez a gyors bomlást követő érlelés folyamán még 

értékesülhet. 

Az istállóból kikerülő alom nitrogéntartalmára vonatkozóan mondottak 

helyességét a gyakorlat már régen igazolta. Tudjuk ugyanis a gyakorlati tapaszta-

latokból, hogy a híg ürülék egy részének külön kezelése kisebb veszteséget okoz, 

mintha azt túl nagy mennyiségben visszük a trágyatelepre. Ennek az az oka, hogy 

az állatok híg ürülékében sokkal több nitrogén van, mint amennyi a gyakorlatban 

adagolt alomszalma megfelelő bomlásához szükséges. Egy számosállat ugyanis 

naponta annyi nitrogént szolgáltat híg ürülékében, mint amennyi kb. 15 kg szalma 

elerjesztéséhez szükséges. 15 kg szalmát számosállatonként pedig sohasem tu-

dunk almozni, hanem kb. 4-5 kg-ot, tehát csak annyit, amelynek elerjesztéséhez a 

számosállatonként szolgáltatott híg ürüléknek kb. egyharmada is elegendő. 
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A megadott számok természetesen csak középértékek, de egyébre nincs 

is szükségünk, mert a gyakorlatban csak átlagosan vagyunk képesek a helyes ará-

nyokat megközelíteni. Megállapíthatjuk, hogy a szakszerű trágyatermelés szem-

pontjából a helyes istállórend követelményeinek akkor tettünk eleget, ha állandó-

an istállózott állatoknál számosállatonként kb. napi 5 kg szalma almozásánál a 

híg ürülék (vizelet) egyharmad részét az alommal a trágyatelepre visszük, két-

harmad részét pedig külön kezeljük vagy erjesztjük. Az istállóban arra kell a leg-

nagyobb gondot fordítani, hogy a híg ürülék a fent megadott arányban oszoljon 

el. 

A legmegfelelőbb alomszalma- és ürülékarány l: 7-8. Egy állandóan istál-

lózott, szabványosan etetett számosállat napi összes ürülékmennyisége (bélsár + 

vizelet) átlagosan 36 kg-ra tehető, ehhez a legmegfelelőbb alomszalma-

mennyiség kereken napi 5 kg. Ha többet almozunk, a trágya erősebb felmelege-

désével kell számolnunk, amit elkerülhetünk nagyobb mennyiségű híg ürülékada-

golással és erőteljes taposással a trágyatelepen. 

Az istállóban az állatokat sima, az állás vége felé kissé lejtős alapon kell 

elhelyezni úgy, hogy az a híg ürüléket ne eressze át, és a tócsaképződést lehetet-

lenné tegye. Ajánlatos e célból az állást betonból vagy cementhabarcsba rakott, 

élére állított téglából készíteni. A ledöngölt agyagállást állandóan javítani kell, 

mert abban könnyen mélyedések és ezekben ürüléktócsák keletkeznek, melyek-

ben ártalmas, nitrogénveszteséges, az istálló levegőjét rontó bomlási folyamatok 

mennek végbe. 

Az állások mögött kellően lefedett, vízhatlan híg ürülékcsatornákat kell a 

lehető legnagyobb eséssel készíteni, hogy a felesleges híg ürülék azokból gyorsan 

kifolyhasson a trágyalékútba, vagy arra a helyre, amelyen a híg ürüléket más mó-

don hasznosítani kívánjuk. A fedett csatornákkal megakadályozzuk a szilárd ürü-

lékkel való keveredést. 

Almozásra túlnyomórészt az őszi gabonafélék, továbbá a repce, maghere, 

maglucerna stb. szalmáját vagy tépett kukoricaszárat használhatunk. Ha több 

szalma áll rendelkezésünkre, akkor a fent megadott, átlagos napi 5 kg-nál többet 

almozhatunk, és akkor természetesen a híg ürülékből is többet szívathatunk fel az 

alommal. 

A híg ürülék nagyobb részének külön kezelésére feltétlenül szükség van. 

Ez teszi lehetővé az istállótrágya legértékesebb alkotóelemének és legdrágábban 

beszerezhető anyagának, a nitrogénnek gazdaságos kihasználását. 
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Kiváló alomanyag az említetteken kívül a rostos tőzeg. Ez, ha jó minősé-

gű, súlyának 5-6-szorosát képes a folyadékból felszívni, és a nitrogénvesztesége-

ket is jobban meggátolja, mint az egyéb alomanyagok. Ha tőzegalmot alkalma-

zunk, akkor az istálló levegője tiszta marad, mert a nedves tőzeg megköti a kelet-

kező ammóniát, amely a szúrós kellemetlen szag okozója. Ügyelni kell azonban 

arra, hogy ha a tőzeg kiszárad, akkor a megkötött ammónia elpárolog belőle. 

A legjobb eljárás mégis az, ha a híg ürüléket még a trágyacsatornában az 

abba helyezett törekkel, pelyvával, sőt külön vásárolt tőzeggel szívatjuk fel, és az 

így kapott anyagot naponta külön telepre hordva, a később ismertetett nitráttelep-

eljárással dolgozzuk fel. Az erre fordított munka igen kifizetődő annak ellenére, 

hogy csak kis időt vesz naponta igénybe. 

A trágya minősége nemcsak a kezelési módtól, hanem attól függ, hogy az mi-

lyen állattól származik. Függ attól is, hogy milyen minőségű és mennyiségű takarmányt 

etetünk állatainkkal, milyen korúak az állatok és milyen minőségű az alom. 

A ló és juh trágyája heves, mert száraz és gyorsan bomlik. E trágyák hatása 

rövidebb ideig tart, mint a marha- és sertéstrágyáké.  Éppen ezért a leghelyesebb, ha a 

gazdaságban a különböző állatok trágyáját egy helyen keverve erjesztjük, és így 

egyenletes hatású trágyát készítünk. Ha azonban bizonyos okokból állatonként külön 

kell kezelni, akkor a homokra a sertés- és szarvasmarhatrágyát, viszont az agyagra a 

ló- és juhtrágyát alkalmazzuk, különösen, ha könnyű homok- és nehéz agyagtalajaink 

vannak. Egy számosállatra (500 kg élősúlyú állatra), évente átlagosan 6-8, egy juhra 

0,6, egy sertésre pedig 1,5 t trágyát számíthatunk. 

3.6.5.1.3. A tárgya erjesztési helye 

A trágyaerjesztés helyét mindig gondosan meg kell választani. Ennek va-

lamivel magasabb fekvésűnek kell lenni, mint a környezetnek, hogy az esővíz oda 

ne folyhasson. Lehetőleg közel legyen az istállóhoz és távol a kúttól, afelé ne lejt-

sen a talaj, könnyen megközelíthető és széltől védett helyen legyen. 

Alapterületének nagysága az állatok számától és a kezelési módtól függ. 

Minél magasabbra rakjuk a trágyát, annál kisebb lehet a telep területe. A trágya 

lerakási helye nagyságának megállapításánál arra kell törekednünk, hogy kis alap-

területen minél gyorsabban megfelelő magas trágyakazlakat építsünk. Ha a kellő 

magasságot elértük, akkor a kazlat leföldeljük, és a következőt szorosan mellé 

építjük. Ily módon lassanként alakulnak ki a trágyaszarvasok. 
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Általában arra kell törekednünk, hogy az aerob (levegőt igénylő) erjedési vi-

szonyok akkor szűnjenek meg, amikor a könnyen erjedő szerves anyag bomlása befe-

jeződött. Ezt gyakorlatilag a trágya megfelelő terhelésével biztosíthatjuk. Kisüze-

mekben erre a célra a keszthelyi betonlapos eljárást alkalmazzuk, míg nagyobb üze-

mekben m
2
-ként kb. 250-300 kg súlyú trágyát igyekszünk naponta berakni. 

Ha számosállatonként naponta 30 kg nyers istállótrágya-mennyiséggel szá-

molunk, akkor m
2
-ként 8-10 számosállat trágyáját kell számolnunk. A trágyakazlat 

tehát olyan nagyra kell megszabnunk, hogy naponta 8-10 számosállat trágyája kerül-

jön m
2
-ként berakásra. Ha pl. 100 számosállat trágyáját hordjuk ki naponta, akkor 10-

12 m
2
 alapra, 2-3 m magasságig építjük fel a trágyakazlat, majd kb. 20 cm vastagon 

leföldeljük. Nyáron nagyon célszerű a trágyakazal tetejét naponta valamilyen olcsó 

anyaggal letakarni, hogy a nap heve ne érje és ne szárítsa ki. 

A trágyatelepnek nevezett erjesztési hely alapját az udvar legmagasabb 

részén, a föld színén, döngölt, vízhatlan anyagból, vagy cementhabarcsba rakott 

téglából úgy építjük fel, hogy a trágyakazal csurgalékleve a telep mellett elhelye-

zett trágyalé-kútba szivároghasson. Gondoskodnunk kell arról is, hogy a szél a 

trágyakazal szélét ki ne száríthassa, és hogy a baromfi azt széjjel ne kaparhassa. E 

célból a trágyatelep körül valamilyen védőkerítést építünk. Szorosan a telep szélei 

mellett dúcokat verünk a földbe, és ezekhez a trágyakazal emelkedésével párhu-

zamosan deszkákat rakunk. A deszkákat fakátránnyal kell bekenni, hogy tartóssá-

gukat növeljük. 

A vázolt telepítés a legegyszerűbb és legcélravezetőbb. Egyszerűsíthetjük 

még a trágyatelep építését, ha szélvédőfalként nem téglafalat vagy dúcok mellé 

rakott deszkákat, hanem pl. sűrűn rakott napraforgó-, kukoricaszár-kerítést, vagy 

valamely más anyagot használunk. Mellőzhetjük a trágyalé-kutat is, ebben az 

esetben azonban a csurgaléklevet a trágya alá helyezett vastag szalma- vagy ku-

koricaszár réteggel vagy köréje rakott törekkel, tőzeggel, pelyvával vagy laza 

földdel szívatjuk fel, és időnként felhányjuk a kazalra. Építhetünk tárgyatelepet 

betonból is. Egy rész cementre 3 rész homokot és 4 rész zúzott követ számítunk. 

Általában alapelvül szolgáljon, hogy udvarunkon az alap, amelyre a trá-

gyakazlat felépítjük, vízhatlan legyen, széltől lehetőleg védett helyen álljon, a 

trágya csurgalékleve a kazal alól könnyen kifolyhasson, és vagy trágyalé-kútba 

gyűljön, vagy pedig törekkel, pelyvával, jó minőségű földdel, tőzeggel felszívha-

tó legyen. 



 293 

Nem az a fontos, hogy mutatós trágyatelepünk legyen, hanem az, hogy a 

telepet tisztán, rendben lehessen tartani, és azon a trágya helyesen és okszerűen 

erjeszthető és raktározható legyen. 

Sokszor arra is szükség van, hogy a trágyakazlakat locsoljuk, és így a 

kedvező 75-80 % nedvességtartalmat biztosítsuk. Különösen fontos lehet ez nyá-

ron, amikor a fedetlen trágyakazal teteje igen gyorsan kiszárad. Ha ez bekövetke-

zik, akkor az újabb trágya rakása előtt a felső réteget feltétlenül meg kell nedvesí-

tenünk, amit a legjobb eredménnyel trágyalével végezhetünk. Ügyelni kell azon-

ban arra, hogy túlnedvességet ne okozzunk. A naponta és négyzetméterenként 

250-300 kg mennyiségben kazlazott nyers istállótrágya, ha azt berakás közben 

kissé meg is tapossuk, még a legnagyobb nyári melegben sem szárad ki mélyeb-

ben, mint néhány cm-re. Az így elveszett nedvességtartalom könnyen pótolható, 

ha a következő napi tárgyát az istállóból kissé nedvesebben hozzuk ki. Egyébként 

az időszakos csapadékok által szolgáltatott víz is hozzájárul a trágya megfelelő 

nedvesítéséhez. Mivel 100 mm csapadék négyzetméterenként 100 liter vizet je-

lent, ezt pedig a helyesen kazlazott trágya könnyen beveszi, túlnedvesedéstől csak 

akkor kell tartanunk, ha mélyített trágyatelepen erjesztjük a trágyát. Mivel azon-

ban az ilyenben nem korhadás, hanem a legtöbbször bűzös rothadási folyamatok 

mennek végbe, ezeket a telepeket ne építsük ill. ne használjuk. 

A nap hevének és a szél járásának távoltartása céljából a legjobb lenne a 

telep fölé valamilyen tetőt emelni. Ez azonban igen költséges befektetés, így az 

említett kedvezőtlen hatások csökkentése céljából a trágyatelep körül gyorsan nö-

vő, nagy árnyékot adó fákat kell ültetnünk. Jól megfelel a célnak a nyárfa, külö-

nösen az óriásnyár. A trágyatelepnek komoly haszna csak akkor lesz, ha azt a szél 

hatásától és a nap melegétől megóvjuk. Ezt a helyi viszonyok figyelembe-

vételével a lehető legolcsóbban és legegyszerűbben kell megoldanunk. 

A csurgaléklé legnagyobb mennyiségét a trágyatelep aljára rakott, vasta-

gabb, nyers szalmaréteg is visszatartja. Ha így járunk el, akkor tulajdonképpen 

drága trágyatelep építésére nincs is szükség. Elegendő, ha a trágyatelep alján, mi-

előtt a trágyát a telepre hordjuk, nyers szalmával vagy kukoricaszárral vastag ré-

teget rakunk, és az alapnak egy kis esésével meggátoljuk, hogy az esővíz a trá-

gyakazal alján összegyűlhessen.  

3.6.5.1.4. Az istállótrágya erjesztése 

Azt, hogy az istállóból kikerülő trágyát megfelelően erjeszteni kell, az 

elmondottak alapján felesleges hangsúlyozni. Feltétlenül meg kell szüntetni a trá-



 294 

gyakezelésnek, sajnos nálunk lépten-nyomon tapasztalható, trágyadombra való 

kiszórási módszerét, mert az így „kezelt”-nek nevezett trágya néhány hónap alatt 

szervesanyag-tartalmának több mint a felét, nitrogénjének pedig háromnegyed 

részét elveszíti. A visszamaradt anyag teljesen nyers, hibás összetételű 

szervesanyagtömeg, mely szerves tápanyagforrásként szóba sem jöhet. 

Az istállótrágya lehetőleg egyenletes és kedvező erjedésének egyik igen 

fontos feltétele, hogy a telepre ne csomósan, hanem alaposan és egyenletesen 

szórva rakjuk el. Ha erre nem vigyázunk, a trágya erjedése és beéredése egyenet-

len és nem megfelelő minőségű lesz. 

Mérlegelni kell, hogy a sokféle trágyaerjesztési eljárás közül melyiket 

alkalmazzuk sajátos viszonyaink figyelembevételével. Ezek a következők: 

l. Trágyakezelés kifutókban. Ott szokás alkalmazni, ahol nyáron az ál-

latokat kifutókban tartják. Az istállóban tartott állatok - legnagyobbrészt lovak - 

trágyáját naponta ezekbe a kifutókba hordják, szétteregetik, és a kifutóban tartott 

állatok részére ide almoznak. A kifutók legaljára kukoricaszárízéket és más, ne-

hezebben korhadó repce-, maghere- vagy hüvelyesszalmát rétegezünk. A trágya 

tömötten tartását az állatok tiprása, a nedvesedést pedig az állatok híg ürüléke és 

szükség szerint vízzel vagy trágyalével való öntözési biztosítja. A trágyát a keze-

lési módnál a nagy alapfelület miatt (számosállatonként 6-8 m
2
-t számítunk) a 

nap nagyon szárítja, az eső pedig erősen lúgozza. A trágya, melyet ilyen kifutók-

ból kapunk, általában kisebb értékű, mint a kazlas kezelésű. 

2. A lapos trágyateregetéses eljárás. Ez lényegében abban áll, hogy az 

istállóból naponta kihordott friss trágyát a trágyatelep egész vagy csaknem egész 

felületére dobják, néha elteregetik és azután néha-néha tipratják. Az ilyen trágya-

telepeken számosállatonként 4 m
2
 alapfelületet szoktak számítani. A számosálla-

tonként naponta kapott nyers trágyanyereség és az alom: ürülékarány erősen vál-

tozó aszerint, hogy az állat mennyi ideig van istállóban. Átlagban számosállaton-

ként kb. 30 kg-ot számíthatunk. Ha a trágya egy negyedévig marad a telepen, egy 

számosállat után 90 nap x 30 kg = 2,7 t nyerstrágyát kapunk, és így egy köbmé-

terre 0,675 t nyerstrágya jut. 

Ennek az eljárásnak súlyos hátránya, hogy a trágya igen nagy felületen 

érintkezik a levegővel, aminek következménye, hogy a nyári melegben vagy sze-

les időben nagyon kiszárad, az állandó nedvesítés pedig igen sok munkát igényel. 

Tekintettel arra, hogy a trágya vastagsága naponta csak néhány cm-t növekszik, 

különösen télen nem is melegedhet fel a kellő hőfokra. Ha mégis bemelegszik, a 
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felmelegedés túlságosan lassú ahhoz, hogy kellő hatása legyen, és csak a trágya-

tömeg mélyebb rétegeire szorítkozik. A trágya tehát sokáig erjed, ennek követ-

keztében nagyon sokat veszít a szervesanyag-tartalmából. Igen nagy veszteségek 

állnak elő a nitrogéntartalomban is. Ez a trágyakezelési eljárás tehát kerülendő. 

Mivel a trágya veszteségeit legfőképpen a mikrobák élettevékenysége 

okozza, a trágyakezelés kutatói olyan eljárásokat dolgoztak ki, amelyeknél a mik-

robákat vagy legalább is igen nagy részüket hasznos működésük befejezése után 

el lehet a trágyában pusztítani. Így a legtöbbször forró szakaszos erjesztési eljárá-

sok keletkeztek. 

3. A forró vagy Krantz-féle nemes erjesztési eljárás lényege az, hogy a 

napi trágyanyereséget nem teregetik el nagyobb területen vékony rétegre, hanem 

egyenletesen kb. 1 m magas tömbökbe rakják, még pedig lazán. A trágya az ilyen 

tömbökben 2-4 napig lazán áll. Ezalatt az aerob baktériumok bőségesen jutnak 

levegőhöz, elszaporodnak, és a trágyatömb 60-65 °C-ra felmelegszik. Amikor a 

tömb ezt a hőfokot elérte, nagyon alaposan letapossák. Ezzel a trágyából a levegő 

kiszorul, a baktériumok, legnagyobb része a levegő hiánya és a nagy hőfok miatt 

elpusztul. Hogy a laza raktározásnál a kiszáradást megakadályozzák, a letaposá-

sig deszkafedővel takarják le a tömböket.  

Újabb trágyatömeg csak akkor kerülhet e tömbökre, ha az előzők a 60-65 

°C hőfokot elérték és már letaposták azokat. Az időközben kikerülő friss trágyát 

szorosan az előző napi tömb mellé rakják úgy, hogy mindig legyen elegendő idő a 

frissen rakott tömb felmelegedéséhez. Az első napi tömbre tehát pl. csak a negye-

dik napi friss trágya kerül (35. ábra). 

35. ábra: A szakaszos trágyakezelési eljárások naponta adódó mennyiségeinek 

elrendezése (Kreybig, 1955) 

 

Fontos feltétele a Krantz-féle trágyaerjesztési mód sikerének, hogy a trá-

gyakazal legalább 3 m-es magasságot elérjen. Ez azért fontos, hogy a magas trá-
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gyatömeg aránylag kis felülete miatt a lehűlés lassúbb, a felmelegedés pedig biz-

tosabb legyen, és hogy a magas trágyatömeg nyomása az alatta fekvő trágyatö-

meg beéredését elősegítse. 

Ennek az eljárásnak főképpen az az előnye, hogy jobb minőségű trágyát 

szolgáltat, a nitrogénveszteségek nagyon kicsik, az érési folyamatok gyorsabbak 

és tökéletesebbek, a trágyában lévő gyommagvak, kórokozó mikróbák, légyálcák 

stb. a 60 °C-on felüli hőmérsékleten elpusztulnak. Ez az eljárás azonban csak ak-

kor szolgáltat valóban kitűnő minőségű trágyát, ha készítésénél megvan a kellő 

szaktudás és gondosság. Nagy gondosságot kíván ugyanis mindenekelőtt a hő-

fokváltozások megfigyelése, továbbá az egyes tömbök pontos és tökéletes egy-

más mellé helyezése. Ez azért nehéz, mert már letaposott tömb mellé kell laza 

tömböt rakni. Ha itt hibát követünk el, akkor a hézagokban a trágya belseje leve-

gőt kap, egyenetlenül érik be, és a veszteségek növekednek. 

A Krantz-féle trágyaerjesztési eljárásnál naponta készülő laza trágyatömb 

alapterületének legalább is 60-60 cm-nek kell lennie, és ha a szakaszosan épülő 

kazal stabilitását biztosítani akarjuk, akkor az alapterületet legalább 6 négyzetmé-

terre kell kimérni. Ily módon egy-egy 3 m magas kazalhoz kereken 18 köbméter 

trágyára van szükségünk. Ennek súlya 12,5 t. Ebből 25 % súlyveszteséget számít-

va, kereken 16,0 t friss trágya kell egy-egy kazal felépítéséhez, tehát egy kazalhoz 

legalább 6 számosállat trágyájára van szükség, mert annyi szolgáltat naponta ke-

reken 0,18 t friss trágyát. Ez az eljárás tehát legalább 6 számosállatot igényel. 

A Krantz-féle eljárással erjesztett trágya gyakorlati hatásában kint a szán-

tóföldön néha igen nagy eltéréseket mutat és nem tevékeny, mikróbákban szegény 

talajokban a forrón erjesztett trágya sokszor gyenge eredményt ad. Oka ennek ab-

ban rejlik, hogy a forrón erjesztett trágyában nagyon kevés a mikróba, és ha a trá-

gya nem jut mikróbákban gazdag, tevékeny talajba, kellő bomlása nincs biztosít-

va. A Krantz-féle nemesen erjesztett trágyát éppen ezért „baktériumoknak való” 

trágyának tekintik. Ha ugyanis mikróbákban gazdag, tevékeny földbe jut, hatása 

igen nagy, mert minősége a talaj mikroszervezeteinek kitűnően megfelel. 

A forrón erjesztett, mikróbákban szegény trágyákkal szemben állnak a 

hidegen erjesztett, mikróbákban gazdag trágyák, amelyeket viszont „baktérium-

trágyáknak” neveznek, és amelyektől bizonyos oltóhatást a talajban nem lehet 

elvitatni. Ilyen a következő szakaszos erjesztéses trágyakezelési eljárás. 

4. A Kahsnitz-féle hideg erjesztéses eljárás. Lényege azonos 

Krantzéval, de ettől abban különbözik, hogy a napi tömböket nem lazán rakja be, 
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hanem azonnal erősebben tömöríti, a hőfok nem emelkedik oly magasra, és a 

mikróbák ebben életképesek maradnak. Az azonnali letaposás következtében fe-

leslegessé válik az állandó hőmérőzés, mert a hőfok nem emelkedik fel magasra, 

és elmarad a deszkával való letakarás is. Megmarad azonban a három-négynapos 

szakaszos elv és a legalább 3 m magasra való kazalépítés. 

Ez az eljárás is nagy szakértelmet és gondosságot igényel, mert itt is 

megvan a tömbök egymás mellé illesztésének szükségessége, hátrányaival együtt. 

Ha azonban túlságosan bőséges az almozás, akkor a trágya felmelegedése sokkal 

erősebb, és a hideg erjesztéses mód is meleggé változik. 

5. A Kuthy-féle „magas rétegezési” vagy tornyos trágyaerjesztési 

mód. Az istállóból kikerülő friss trágyát számosállatonként csak egy fél (legfel-

jebb egy) négyzetméter nagyságú alapfelületre naponta egymásra rakva helyezzük 

el, és azonnal letapossuk. Hat számosállattal rendelkező kisüzemben a napi friss 

trágyanyereség 6x30= 0,18 t. 

Ha ezt 3 m
2
 alapterületre 2 m magasságig rakjuk, akkor 6 m

3
 trágyát ka-

punk egy toronyban. Egy m
3
 trágya súlya 0,7 t, tehát egy toronyban 4,2 t trágyánk 

lesz. Ehhez még a súlyveszteséget is hozzászámítva, 3 m
2
-re kereken 6,0 t friss 

trágya szükséges, és miután naponta 0,18 t friss trágya kerül ki az istállóból, egy 

tornyot 40 nap alatt lehet felépíteni. A megadott alapméret elegendő ahhoz, hogy 

a trágya felmelegedése a nálunk szokásos almozással a legkedvezőbben menjen 

végbe. Így tehát Kuthy eljárásával kisüzemben is jó minőségű trágyát tudunk er-

jeszteni. 

A torony befejezése után a következő tornyot szorosan az első mellé épít-

jük. Célszerű az első tornyot kb. 120 cm magasságnál befejezni, és azt a követke-

ző torony építéséhez lépcsőként használni. Minden napi trágyaberakást kazalsze-

rűen kell végezni és természetesen jól letaposni. 

Ennél az eljárásnál tehát a trágya erjedése a letaposás és a felső rétegek 

nyomása következtében mérsékelt levegőmennyiség jelenlétében indul meg. A 

trágya elég szalmás ahhoz, hogy elegendő levegőt kapjon, és hogy a bomlás kellő 

hőfejlődéssel járjon. A fehérjebomlás alkalmával felszabaduló ammónia lúgos 

kémhatást eredményez, a mérsékelt felmelegedés pedig a legmegfelelőbb hőfok 

kialakulását biztosítja. A Krantz-féle eljárásnál ugyanis nagyon kell vigyázni arra 

is, hogy túlmelegedés, azaz a trágya elégése be ne következzék, míg a lapos tere-

getéses eljárásnál nyáron a kiszáradás, télen pedig a túlságos lehűlés fenyegeti a 

kellő eredményt. Nyáron mindazonáltal ajánlatos az épülőfélben lévő trágyator-
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nyot deszkafedővel letakarni, hogy a káros vízelpárolgást és az ammónia elillaná-

sát gátoljuk. 

6. A Kolbai-féle "keszthelyi" betonlapos istállótrágyakezelési eljárás. 

A napi kismennyiségű nyerstrágyanyeredékes kisüzemek istállótrágyakezelési le-

hetőségei között a Kolbai-féle betonlapos trágyakezelési módszer gyakorlati ta-

pasztalatok szerint a legmegbízhatóbb minőségű istállótrágyát szolgáltatja. 

Ez a trágyakezelési mód abban áll, hogy a naponta az istállóból kikerülő 

nyerstrágyanyeredéket kb. 40 cm vastag és 50 cm széles olyan alakú hasábokba 

rakják, melynek szélső része függőleges a belső pedig ferde, hogy a melléje kerü-

lő hasáb biztosabban illeszkedjék. A friss trágyahasábokat 50x50 cm, kb. 28 kg 

súlyú, a 36. ábrán bemutatott alakú betonlapokkal takarjuk. Jól érzékelteti a be-

rakási módot a 37. ábra is. 

36. ábra: Négyszögletű és háromszögletű betonlap (Kreybig, 1955) 

 

37. ábra: A félrerakott betonlapok helyére hasábalakúan berakásra kerülő nyers 

trágya (Kreybig, 1955) 
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A később adódó nyerstrágya felrakása előtt a ferdén rakott betonlapokat 

az alacsonyabban lévő, a felsőket pedig a magasabban lévő betonlapokra rakjuk, 

amint azt a 38. ábra szemléltetően mutatja.  

38. ábra: A háromszögű betonlap használata (Kreybig, 1955) 

 

Megkönnyíti a munkát, ha a trágya felrakása előtt a betonlapokat csak két 

sorban kell helyükről elmozdítani, mert így kevesebbszer kell azokat kézbe venni. 

Célszerű ezért a trágyakazal nagyságát úgy megszabni, hogy a napi kb. 50 cm széles-

ségű nyerstrágyahasáb ne legyen hosszabb, mint a trágyakazal szélessége, bár 3 vagy 

4 betonlapsor elmozdítása sem jelent lényeges nehézséget. A trágyakazalra kerülő 

napi nyerstrágya mennyisége azonos állatlétszám esetén is különböző. Ezért a 

nyerstrágyahasáb különböző hosszú lehet. Ha tehát a trágyakazal méretének megálla-

pításakor ügyeltünk is arra, hogy a kazal szélessége a napi nyerstrágyahasáb hosszá-

nak megfelelő legyen, gyakran annál hosszabb, vagy rövidebb is lehet. 

Ha a nyerstrágyahasáb vége nem esik egybe a trágyakazal szélességével, 

ez sem jelent nagyobb nehézséget. Ilyenkor a 36. ábrán bemutatott háromszögű 

betonlapokkal a keletkező sarok jól takarható. Erre a célra egy-egy betonlapos 

trágyakazalnál 4 darab egyenlőszárú háromszögalakú betonlap szükséges, mely-

nek a két befogója 50-50 cm hosszú. 

A gondosan rakott trágyakazal teteje több hónapos ülepedés után is vízszin-

tes marad, így a betonlapok nem csúszhatnak le róla. A trágya még a legnagyobb szá-

razságban és melegben is nyirkos marad a betonlapok alatt. Nagy előnye a betonlapos 

trágyakezelési eljárásnak még az is, hogy a baromfiak legfeljebb a kazal szélein mu-

tatkozó álcákat tudják összeszedegetni. 
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A trágyát védő és kellően tömötten tartó betonlapok a trágya érésére azért 

kedvezőek, mert megakadályozzák a trágya kiszáradását. A trágya fölös nedves-

sége a kazal oldalain távozik, és így a trágya vízbefulladása nem következik be. A 

csurgaléklé a kazal körül készített sekély árokba rakott törekkel, pelyvával vagy 

tőzeggel felszívatható, de felszívatható lazán odahányt földdel is. A betonlapok 

összenyomják ugyan a trágyát, de azért abban a káros anyagok elerjesztéséhez 

elegendő levegő marad, és a felmelegedés is kedvezően következik be. Igen taka-

rékos almozás esetén a betonlapok alatt bizonyára fulladás következik be, ha ma-

gasra építjük a kazlat, és a napi trágyahasáb túlságosan vékony. Ez a trágya he-

lyes beéredését akadályozza. Ilyenkor tehát alacsonyabbra építjük a trágyakazlat, 

ami ennél az eljárásnál semmi hátrányt nem jelent. 

A Kolbai-féle betonlapos trágyakezelési eljárás a kevés állatot tartó gaz-

daságok számára annál is inkább ajánlható, mert még akkor is jó trágyát lehet ve-

le erjeszteni, ha az állatlétszám csak egy-két darab. Az összehasonlító kísérletek 

eredményeit a keszthelyi adatok alapján a 39. ábra mutatja be. 

7. Trágyaerjesztés mélyállású istállókban, aklokban. E módnál a trá-

gyát nem hozzák ki az istállóból, hanem az istállóban marad, amíg olyan tömegű-

vé válik, hogy kihordása szükséges. Ezen eljárásnál, mely leginkább mélyalmos 

szarvasmarha istállóban, birkaaklokban szokásos, a jászlakat emelhetően készítik. 

Az állatok szabadon mozoghatnak az istállóban. Az alom az összes híg ürüléket 

felissza. A nitrogénveszteségek elkerülése végett nagyobb mennyiségű (8-12 

kg/sz.á./nap) almozást igényel. Ha ennek eleget tudunk tenni, akkor kitűnő minő-

ségű trágyát nyerünk. Ha azonban nem áll annyi alomszalma rendelkezésünkre, 

amennyi a nitrogénveszteségek elkerülése végett szükséges, akkor igen rossz le-

vegőjű lesz az istálló a nagymennyiségben felszabaduló ammónia miatt. Csök-

kenthetjük, sőt meg is szüntethetjük azonban a nitrogénveszteségeket, ha a szal-

maalomhoz tőzeget keverünk. Ezt az állatok tisztántartásának érdekében rétegez-

ve kell végezni olyképpen, hogy az állatok mindig a szalmán nyugodjanak, tehát 

a tőzeget mindig friss szalmával kell takarni. 
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39. ábra: Összehasonlító kísérleti eredmények különböző trágyakezelési 

eljárásoknál (Kreybig, 1951) 

 

8. Az istállótrágya foszforsavas erjesztése. Az istállótrágya hatóképességét 

és a trágyanyeredék mennyiségét rendkívüli módon növelhetjük, ha az istállótrágya 

erjesztésénél foszforsavat adagolunk a nyers trágyához. Ezt olyképpen végezzük, 

hogy a trágyához naponta a telepbe való berakásnál számosállatonként talajunk fosz-

forállapota szerint átlagosan 2-4 % szuperfoszfátot, vagy 1-2 % nyersfoszfátot adago-

lunk. A szuperfoszfát adagolása akkor indokolt, ha kevés szalmával almozunk, mert 

ha kevés a szalma, a trágya felmelegedése nem következhet be megfelelően, és a trá-

gya elsavanyodik. Ily esetekben a szuperfoszfát biztosítja a trágya kellő felmelegedé-

sét, mert kezdeti gyors oxidációt idéz elő. Egyébként és különösen akkor, ha sok 

szalmával aljazunk, a nyersfoszfát adagolása lesz eredményesebb és olcsóbb. A 

nyersfoszfát ugyanis kissé hűtőleg hat és a trágya bomlása és érlelése közben, a trá-

gyakazalban szerves foszfáttá alakul, amely hatékonyabb, mint a szuperfoszfát vízben 

oldható foszforsava. 
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A trágyához adagolt foszforsav a bomlásra rendkívül kedvező befolyással 

van. Kisebbek lesznek a nitrogénveszteségek, és nagyobb mennyiségű foszfor-

savban gazdag szerves vegyület épül fel, különösen humátok és fehérjék, ennek 

következtében a trágyanyeredék is nagyobb lesz. A foszforsavval erjesztett trá-

gyák sokkal nagyobb mértékben fokozzák a talaj táplálóanyag-szolgáltató képes-

ségét, mint a foszforsav nélkül erjesztettek. 

Összefoglaló útmutatás az istállótrágya erjesztéséhez és érleléséhez 

A kedvező és a legnagyobb hatást biztosító minőségű és mennyiségű is-

tállótrágya készítésének a következők a feltételei. 

 A kedvező szalma- és ürülékarány. A trágyának nem szabad túl szal-

másnak lenni, hanem közepes mennyiségű szilárd és híg ürüléket kell 

tartalmazni. A legkedvezőbb szalma- és ürülékarány 1:8-10. 

 A telepre kerülő trágyának megfelelő, kb. 75-80 % nedvességtartal-

múnak kell lennie. A trágyát tehát nedves állapotban kell a telepre jut-

tatni. Minél több szalmával almozunk, annál kevesebb híg ürülék jut a 

trágyalé-kútba. 

 A trágyának a trágyakazalban nem szabad 60-70 °C-nál melegebbé válni. 

Feltétlenül szükség van arra, hogy 50 °C-nál kisebb hőmérséklet az érlelé-

sig ne álljon elő. Viszont a trágya kihordását csak akkor szabad megkez-

deni, amikor hőmérséklete már 40 °C alá süllyedt. 

 Jelentősen javítja a trágya minőségét, ha erjesztéséhez és érleléséhez fosz-

forsavat adagolunk. A trágyához naponta megfelelő mennyiségben hoz-

zákevert finomra őrölt nyersfoszfátpor a trágya minőségének kialakulásá-

ra kedvező befolyással van. Az adagolandó foszforsav-mennyiség attól 

függ, hogy milyen a talajaink foszforállapota és milyen a trágya szalma- 

és ürülékaránya. Ha több a szalma, akkor több, ha kevesebb, akkor keve-

sebb nyersfoszfátot kell számosállatonként naponta adagolni. Sőt, ha a 

rendesnél sokkal kevesebb szalmával tudunk csak almozni, akkor a nyers-

foszfát helyett szuperfoszfátot kell alkalmazni. Állandóan istállózott álla-

toknál a napi nyersfoszfát mennyisége, melyet az istállóból kikerülő nyers 

trágyához számosállatonként adagolnunk kell, általában egy negyed kg-

nál kevesebb ne legyen. Ha az állatok legelőre járnak, igázva vannak, ak-

kor a napi nyersfoszfát-mennyiséget számosállatonként egészen fél kg-ig 

fel kell emelni. 

 Nagyobb üzemekben, ha a trágyát külön kezeljük, az istállóból kikerü-

lő napi trágyamennyiséget nem szabad nagyobb területen raktározni. 
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Hogy milyen nagy legyen az alapterület, az szabja meg, hogy naponta 

mennyi trágyát nyerünk. Irányadóul szolgáljon, hogy a trágyakazal épí-

tésekor a napi trágyamennyiség legalább 250-300 kg súlyt képviseljen 

m
2
-enként. Ha tehát pl. 100 tehéntől nyerjük a trágyát, akkor tehenen-

ként napi 30 kg trágyát számítva, 10-12 m
2
 alapterületen kell a trágyát 

berakni, hogy a kb. 250-300 kg-os mennyiség m
2
-enként meglegyen. 

Mialatt a trágya berakásra kerül, a számosállatonként szükséges fosz-

forsavat hozzászórjuk. 

 Ha a berakáskor az előző nap berakott trágya száraz, akkor azt trágya-

lével vagy vízzel megfelelően meglocsoljuk, majd pedig a nap hevétől 

való védelem céljából valamilyen olcsó takaróval letakarjuk. A trá-

gyakazlak leginkább a széleken és sarkokon száradnak ki. Ez azonban 

csak akkor következhet be, ha a kazlak szélei és sarkai nem eléggé 

tömöttek, túl szalmásak, ezért a kazal széleit és sarkait szilárd ürülék-

ben dúsabb trágyával kell berakni. 

 Abban az esetben ha nyáron az állatok a szabadban, karámban vannak el-

helyezve, akkor a foszforsavas trágyaerjesztést úgy végezzük, hogy a 

nyersfoszfátot az állatlétszám szerinti mennyiségben a napi bealmozás 

előtt szóratjuk el, és erre hordjuk rá az almot. 

 Kisüzemi, kis állatlétszámú gazdaságokban a trágyakezelésnél a napi 

terhelést csak úgy tudjuk biztosítani, hogy a keszthelyi trágyakezelés 

szerinti betonlapokat alkalmazzuk. Ha betonlapok nem állnak rendel-

kezésre, akkor deszkalapokkal és megfelelő súlyú kövekkel terhelni 

kell a trágyát úgy, hogy m
2
-enként a kisebb mennyiségű trágya leg-

alább 100 kg terhelést kapjon. Egyébként a foszforsav hozzákeverése 

ugyanúgy történik, mint fentebb leírtuk. 

 A trágyakazlakat igyekezzünk minél magasabbra építeni. Általában le-

földelés előtt 2 m-nél alacsonyabb ne legyen a kazal. Ha leföldelés 

után a kazal összeesett, ismét rakhatunk rá trágyát, előbb azonban a 

földet le kell róla hányni. Ha egy-egy kazal építése befejeződött, köz-

vetlenül mellé építjük a másikat úgy, hogy levegő ne juthasson közéje. 

Ily módon lassanként fölépül a trágyaszarvas. 

3.6.5.1.5. A híg ürülék, trágyalé és csurgaléklé kezelése 

Amint már említettük, a nitrogénveszteségek csökkentése és a nitrogénforga-

lom szabályozása érdekében a híg ürüléknek vagy húgylének egy részét (kb. kéthar-

madát) az istállóból minél gyorsabban el kell távolítani, és külön kell kezelni. Eddig 
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ezt trágyalékutakban végezték, melyeket lehetőleg közel az istállóhoz olyan nagyság-

ban építettek, hogy számosállatonként félévenként kb. 1000 liter (1 m
3
) befogadóké-

pességűek legyen. Ha azonban a húgylevet rövidebb időközökben használták fel, ak-

kor természetesen kisebb űrtartalmú trágyalé-kutakat építettek. 

Trágyalé és csurgaléklé a trágyatelepen is sokszor nagyobb mennyiség-

ben keletkezik. Egyrészt a bomlási folyamatok maguk is nagyobb vízfelszabadu-

lással járnak, és sok csurgaléklevet eredményeznek, másrészt pedig a locsolás és 

a csapadékok hatására is sokszor erősen hígítva folyik el a trágyalé a telepről. E 

folyadékok természetesen több-kevesebb értékes növényi tápanyagot - főképpen 

káliumot és nitrogént - tartalmaznak, ezért nagyobb értékveszteséget és súlyos 

környezetszennyezést is okozhat, ha megőrzésükről nem gondoskodunk. 

Hogy a veszteségek milyen nagyra nőhetnek, ha a híg ürüléket és trágya-

levet nem kezeljük rendesen, az alábbi számadatok mutatják (83. táblázat). 

83. táblázat: Veszteségek a gondatlanul kezelt trágyalében és vizeletben  

(Kreybig, l955) 

Időpont N tartalom (%) 

híg ürülék trágyalé 

március 31. (friss) 0,667 0,450 

árilis 16. 0,356 0,281 

május 30. 0,096 0,070 

június 16. 0,032 0,025 

A trágyatelepekről elfolyó leveket vagy külön trágyatelepkutakban, vagy pe-

dig felszívatással kell megmentenünk. A veszteségek elkerülése illetőleg csökkentése 

céljából a kutakban összegyűlő leveket lehetőleg óvni kell a levegőtől. Ennek úgy 

teszünk eleget, hogy a kutat megfelelő fedőlappal zárva tartjuk. A kutakhoz vezető 

csatornáknak mélyen kell a kutakba érni, hogy kiömlő végüket a lé elfedje. A kutak 

tartalmát legcélszerűbb szivattyúval vagy a telep tetejére, vagy a kihordásra szolgáló 

hordóba vagy lajtba emelni. Lehet a kutak tartalmát tőzeggel, törekkel vagy pelyvával 

is felszívatni. Leggazdaságosabb felhasználása azonban a híg ürüléknek az, ha azt 

mesterséges trágya- vagy komposztkészítésre használjuk fel. 

A trágyalé-kutakban felfogott és bármily gondosan megőrzött híg ürülék 

és trágyalé nitrogéntartalmából igen tekintélyes mennyiség megy veszendőbe. 

Hogy ezek a veszteségek tisztán csak nitrogénértékben az elmaradt hatás értéké-

től függetlenül milyen nagyra növekednek, a következőkből ítélhetjük meg. 
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Egy számosállat évente a híg ürülékben kb. 60 kg nitrogént szolgáltat. 

Helyes trágyaerjesztés esetében ennek kb. egyharmad része az alommal a trágya-

telepre jut, tehát híg ürülékként számosállatonként kb. 40 kg jut a trágyalé-kútba. 

Innen ennek több mint fele még a legjobb esetben is veszendőbe megy, tehát 20 

kg nitrogén veszteségével kell számolnunk, számosállatonként. 

Ezekből világos egy olyan eljárás nagy értéke, amely módot ad arra, hogy 

ennek nagy részét megtakaríthassuk, és emellett olyan anyagot állítsunk elő, 

amely egyszerűbben alkalmazható, mint a trágyalé, terméseredményeinkre növe-

lően, talajainkra pedig javítóan hat. Alapja az a régóta ismeretes tény, hogy ked-

vező élettani tulajdonságú talajoknak igen nagy a salétromképző (nitrátsóképző) 

képessége. 

Mielőtt még a kémiai ipar kifejlődött volna, a fekete lőporgyártáshoz 

szükséges salétromot úgy állították elő, hogy jó minőségű földből salétromágyá-

sokat készítettek, ezekbe mindenféle nitrogéntartalmú anyagot kevertek, majd bi-

zonyos idő elteltével a földből a keletkezett nitrátsót kivonták. Erre a salétromké-

szítési módra a gyakorlati tapasztalat vezetett. Magyarországon voltak ugyanis 

olyan területek, amelyeken minden különösebb előkészület nélkül összeseperték a 

keletkező és kivirágzó nitrátsókat. Tudjuk, hogy több olyan községünk volt, 

amelynek parasztjai a török időkben adójukat salétromban rótták le . 

Ma, mikor a bakterológiai tudomány a talajban történő salétromképződés 

minden mozzanatát és feltételét részletesen felderítette, módunkban áll ezeket az is-

mereteket a híg ürülék, trágya- és csurgaléklé nitrogénveszteségének elkerülésére és a 

lehető legkisebb mértékű csökkentésére felhasználni. Az alapot erre a következő tör-

vényszerűségek okszerű alkalmazása adja. 

 A talajok agyag és humusz része bizonyos mennyiségű ammóniát úgy 

köt meg, hogy az többé nem párologhat el. A híg ürülékben és a trá-

gyalében valamint a csurgaléklében sok az ammónia és a kálium. Az 

utóbbit az agyag és humusz éppúgy, mint az ammóniát, megköti. 

 Minél nagyobb valamely talaj agyag- és humusztartalma, annál több 

ammóniát és káliumot tud megkötni. 

 A talajban megkötött ammónia bizonyos mikróbák élettevékenysége 

következtében kedvező nedvesség és levegőtartalom, megfelelő kém-

hatás, bőséges mész és foszforsav jelenléte, valamint megfelelő hő-

mérséklet esetén gyorsan és nagyobbrészt nitráttá alakul. 

 Ha a talaj vízben oldható sótartalma bizonyos mennyiséget meghalad, 

a mikróbák tevékenysége megszűnik, vagy legalábbis csökken. A nit-
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rát vízben igen könnyen oldódik, tehát ha túlságosan felgyülemlik, a 

további nitrátképződés megszűnik. 

 Ha sok a könnyen bomló szénvegyület a talajban, akkor ammónia- és 

nitrátasszimiláció következik be, ami abban áll, hogy a mikróbák a ta-

lajban lévő ammóniát és nitrátot saját testük felépítéséhez használják 

fel. Így a nitrogént fehérjévé alakítják, mely elhalásuk után ismét 

újabb ammóniakeletkezés forrásává válik. 

A fenti öt pontban összefoglalt törvényszerűségek módot adnak arra, 

hogy megfelelő munkával a híg ürülékben rendelkezésünkre álló nitrogént majd-

nem veszteség nélkül megóvjuk, és olyan földet készítsünk, amelyet közvetlen 

trágyázásra és talajjavításra használhatunk. Ezt a következőképpen valósíthat-

juk meg. 

 Mindenekelőtt olyan földet kell tápalapként készíteni, amely híg ürü-

lékkel megöntözve a lében foglalt ammóniát megköti, és mindazon 

követelményeknek megfelel, amelyek a kívánt mikrobiológiai átalakí-

tásokhoz szükségesek. E céloknak legjobban megfelel az agyagos föld, 

melybe – ha nem tartalmazna – 1-2 % szénsavas meszet vagy fahamut 

és kb. 1 %-nyi foszforsavat keverünk. 

 Alapanyagként tehát olyan földet kell számosállatonként kb. 500 kg 

(fél szekér) mennyiségben a trágyalé-kúthoz vagy az istállóhoz egé-

szen közel a trágyalécsatorna nyílásához, esetleg magába az istállóba 

hordani, amely lehetőleg sok agyagot és humuszt tartalmaz. Ebből a 

földből kb. 30 cm magas, virágágyszerű ágyásokat készítünk, és egyi-

dejűleg az esetleg szükséges fahamut és foszforsavat egyenletesen kö-

zészórjuk. 

 Az így elkészített ágyásokat az istállóból kikerülő napi híg ürülékkel 

és az egyébként rendelkezésre álló trágyalével szakaszonként úgy 

megöntözzük, hogy egy-egy kisebb része egészen fenékig átnedvesed-

jék, és olyan nedvességi állapotba jusson, mint amelyet a megfelelő 

nedvességű kerti földtől megkívánunk. Egy számosállat híg ürüléke 

naponta kb. 5 dm
2
 felület megöntözését biztosíthatja, ha az ágyás 30 

cm magas. A trágyalével vagy híg ürülékkel való öntözés helyett még 

jobb, ha annak tőzeggel felszívatott levét kapáljuk be a táptalajba. 

 Gondosan kell ügyelnünk arra, hogy a telepek túl ne nedvesedjenek, 

mert ha ez bekövetkezik, akkor az oldatban maradó ammónia elpáro-

log, mivel oldatban nem nitrifikálódik. Arra is ügyelnünk kell, hogy a 

megfelelő hőmérsékletű legyen a talaj. A nitrátképződésre legmegfele-
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lőbb hőmérséklet 25 C körül van, ami azt is biztosítja, hogy a fölösle-

ges nedvesség elpárologjon. Ezt nyáron a szabadban is mindenkor el-

érjük. Ha télen végezzük a műveletet, akkor a telepeket a legjobb az 

istállóban készíteni, sőt úgy, amint ez a melegágyaknál használatos, a 

földet lótrágyából készített alapra helyezni, amely alulról állandóan fű-

ti és a megfelelő hőmérsékletet biztosítja. 

 A naponta megöntözött területeket az öntözés után mindenkor törek-

kel, pelyvával vagy akár szalmával kb. tenyérnyi vastagságban letakar-

juk és bekapáljuk. Amint a területet egyszer végigöntöztük és letakar-

tuk, az öntözést és takarást naponta öntözésre kerülő felületen újból 

kezdjük, és azt addig folytatjuk, amíg az ágyasokból fekete, laza, tele-

vényben gazdag, könnyen szórható anyag keletkezik. 

A tápalapföldbe öntözött híg ürülékből az ammónia, a kálium és egyéb érté-

kes anyagok a vázolt feltételek mellett a földben megkötődnek. Az ammónia általá-

ban igen gyorsan nitráttá alakul. Amikor a takaróanyagot bekapáljuk, annak erjedése 

eleinte lassan, később rohamosan megindul, miközben a mikróbák a rendelkezésre 

álló nitrátot saját testük felépítésére használják, és igen nagy mértékben elszaporod-

nak, tehát nagymennyiségű fehérje keletkezik. Az újabb öntözéssel a talajba jutó 

ammónia természetesen újból nitráttá alakul, majd a takaróanyag bekapálásával ismét 

baktériumfehérjévé lesz, meggátolja a nitrát túlságos felgyülemlését, és így a káros 

oldható sótartalom felszaporodását. Már röviddel az első bekapálás után észlelhetjük, 

hogy a talajba bekapált szalma vagy törek rendkívül gyorsan bomlik. Ha az eljárást 

folytatólagosan végezzük, a telepek talaja állandóan gyarapszik bő fehérjetartalmú 

televényben. Igaz, hogy az így készített földben a nitrogén legnagyobb része nincsen 

a növények részére felvehető állapotban, de amikor a szántóföldbe kerül, ott az elhalt 

fehérjéből ismét gyorsan nitrát keletkezik. 

A fentiekben leírt folyamatokat úgyszólván naponta lépésről-lépésre kö-

vethetjük. Minél gyorsabban bomlik le a szalma az ágyásokban, azaz minél gyor-

sabban és minél jobb minőségű televénnyé alakul át, annál hatásosabb az anyag. 

Ezekbe a telepekbe nemcsak híg ürüléket, trágyalevet, csurgaléklevet, hanem 

bármely más, elhalt, nitrogéntartalmú anyagot is bele lehet dolgozni. 

A telepeket legcélszerűbb tavasszal a vetés befejezése után beállítani. 

Számosállatonként egy fél szekér föld felhordása megment a trágyalé-

kútépítésétől, az pedig, hogy számosállatonként kb. 1 m
2
 területű virágágyást kell 

készíteni, alig tekinthető munkának. Az öntözés és a bekapálás napi néhány perc-
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nyi munkánál többet nem igényel. Az adagolandó 1-2 %, azaz számosállatonként 

5-10 kg fahamu és foszforműtrágya szintén alig terheli a gazdaságot. 

A salétromtelepek földje vizsgálati adatok szerint igen nagy számban tar-

talmazza a nitrogénforgalomban résztvevő mikróbákat, és helyes kezelés esetében 

tavasztól őszig 3 %-ra, sőt többre is növekedik a nitrogéntartalma. Nemcsak trá-

gyaanyagként, hanem közvetlenül oltóanyagként is szerepel, mert a talaj hasznos 

– a nitrogénforgalomban szereplő – mikrobáit hatékonyan szaporítja tevékeny, 

életképes baktériumokkal. 

A salétromtelepek földjét a legcélszerűbb ősszel kihordani és alászántani. 

Ezt az eljárást is a helyi adottságok és körülmények figyelembevételével kell al-

kalmazni. Ha egyszer megszoktuk, alig van vele gond. Különösen és nagy ered-

ménnyel alkalmazható kis gazdaságokban. 

3.6.5.1.6. A szalmatrágya (mesterséges istállótrágya) készítése 

A nyers szalmából az állati ürülékek nélkül is úgynevezett mesterséges 

istállótrágyát készíthetünk, ha valamilyen oknál fogva állattal nem rendelkezünk. 

Nem kell hozzá más, mint hogy annyi nitrogén-, foszfor-, és káliumtrágyát ada-

goljunk a szalmához, mint amennyi annak jó minőségű táp- és tartós televénnyé 

erjesztéséhez szükséges, és annyira benedvesítsük, hogy a bomlás kedvezően 

folyhasson. Az ehhez szükséges mikróbák elegendő mennyiségben vannak a 

nyers szalma felületén. Mindazonáltal, ha a folyamat nehezen indul meg, amit a 

nem megfelelő melegedésből ítélhetünk meg, akkor kevés fekáliával vagy szilárd 

ürülékkel beoltjuk a tömeget. A nitrogént és a kálit természetesen részben vagy 

egészben híg ürülékkel, fekáliákkal vagy trágyalével is pótolhatjuk. 

Gyakorlatilag a szalma minden 100 kg jára 0,7-1,4 kg nitrogénnek vagy 

valamivel többnek megfelelő műtrágyát (3-4 kg Péti sót), esetleg 2-3 kg nyers-

foszfátot és kálisót szórunk, miközben a szalmát teregetjük, és minden 100 kg 

szalmára még kb. 300 liter vizet is locsolunk. A szalma rétegezését és locsolását 

nagyon erélyes taposás közben kell végezni, mert különben túl sok levegő marad 

benne. Az ilymódon készülő kazlat 2-3 m magasra rakjuk, majd arasznyi vasta-

gon leföldeljük, és kb. 3-4 hónapig érni hagyjuk. A legcélszerűbb a mesterséges 

istállótrágyát télen készíteni, mert akkor kiszáradása nehezebben következik be, 

és túlmelegedés sem állhat könnyen elő. 
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3.6.5.1.7. Az istállótrágya felhasználása 

A trágya alkalmazásának általános alapelve, hogy a trágyakazlat csak ak-

kor bontsuk meg, ha a trágyát a trágyázandó területre hordjuk, ott azonnal szétte-

regetjük, és mindjárt be is dolgozzuk a földbe. A megbontott trágyakazal anyaga a 

levegővel érintkezik, újból erjedni kezd és súlyos veszteségek állhatnak elő. Lehető-

leg ne készítsünk a megtrágyázandó terület szélén trágyarakásokat érett kész trágyá-

ból, mert a folytonos átrakodás közben szintén igen nagy veszteségek keletkeznek. 

Sokkal célszerűbb magát a trágyakezelést, tehát a trágyakazal felépítését naponta az 

istállóból kikerülő friss trágyából nem a trágyatelepen, hanem kint a szántóföldön, 

annak a területnek a szélén végezni, melyre a trágyát szántuk. Ha van elegendő szállí-

tási kapacitás, akkor ezt is meg lehet oldani, és megtakarítjuk később a trágyának a 

telepről való kihordását. Ilyen esetekben is alapvető fontosságú, hogy a trágyakazal 

aljára megfelelő vastag nyers szalmaréteget, kukoricaszár izéket stb. rakjunk, hogy a 

szivárgó trágyalevet és csurgaléklevet magába szívja. 

A szakszerűen erjesztett és raktározott trágya megbontás után nem vagy 

csak alig veszít nitrogéntartalmából, mert annak teljes mennyiségében olyan kö-

tésben van, hogy párolgási veszteség már nem fordulhat elő. Az ilyen trágya vagy 

teljesen szagtalan, vagy a jó minőségű silótakarmányhoz hasonló szagú. Minda-

zonáltal lehetőleg kerülnünk kell az érett trágya átrakását, mert eközben levegő-

vel érintkezik, mikróbákkal újra oltódik, és megindult a bomlás, ami pedig min-

dig anyagveszteséggel jár. 

Még súlyosabb hibát követ el az a gazda, aki trágyáját a trágyázandó te-

rületen alászántás helyett hosszabb időre kupacokba rakja, vagy szétteregeti, és 

alászántás nélkül fekve hagyja. A kupacokban ugyanis a trágya ismét bomlásnak 

indul, nitrogén-tartalmának nagy része elillan, vagy az eső kilúgozza, és a kupa-

cok aljára mossa. Így a trágya hatása egyenetlenné válik. Különösen nagy veszte-

ségek állnak elő a teregetett, de alá nem szántott trágyában. Az ilyen hibás munka 

következtében a trágya már rövid 2-3 hét alatt elveszti súlyának 30-40 százalékát. 

Ez azután a terméseredményekben természetesen rendkívül megbosszulja magát. 

Az értékcsökkenés (%) a terméseredményekben a 84. táblázatban összefoglaltak 

szerint alakultak. 
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84. táblázat: Az alászántás idejének hatása a trágya értékelésére (Kreybig, 1955) 

Talajba dolgozás ideje Trágyaérték % 

15 zabkísérletben 6 répakísérletben 

A trágya kihordásakor azonnal alászántva, termésérték 100 100 

6 óra múlva alászántva 79 90 

24 óra múlva alászántva 73 71 

4 nap múlva alászántva 57 58 

Igen kedvező hatású, ha a teregetett istállótrágyát azonnal teregetés után, 

a szántás előtt alaposan betárcsázzuk a talajba. Ezzel a móddal egyenletesebb 

bekeverést biztosítunk. 

A helyesen kezelt, tömötten és nyirkosan tartott trágya a telepen 3-4 hónap 

alatt beérik. Érettnek nevezzük általában azt a trágyát, amelyben a szalmaszerkezet 

teljesen fellazult, lággyá, a körmök között elkenhetővé vált, és barna színű lett. Az 

ilyen trágya szántóföldön könnyen teregethető, és jól bekeverhető a talajba. Ha e tu-

lajdonságokat még nem egészen érte el, akkor félérettnek nevezzük. Szalmásnak azt 

a trágyát nevezzük, amelyben a szalma még jól felismerhető, keményebb, színe pedig 

világosbarna. Elteregetése és alászántása valamint a talajban való elkeverése nehé-

zséget okoz. Túlérett végül az a trágya, amely egészen szalonnás, egynemű tömeggé 

vált. Ez is nehezen teregethető és keverhető a talajba. 

Az alászántás mélységére vonatkozóan irányelvenként szolgáljon, hogy 

az kötött vagy középkötött talajon 12-15 cm-nél mélyebbre ne kerüljön. Laza ta-

lajon, különösen homokokban az alászántásnak mélyebben kell történnie, mégpe-

dig a kötöttség szerint 15-20 cm-re. 

Különleges trágyázási mód a fészektrágyázás, mely legfőképpen a kerti 

művelésben részesülő kapások alá érdemel figyelmet. Nagy gondot kell fordítani 

arra, hogy a fészekbe adagolt istállótrágyát a talajjal jól összekeverjük. 

A trágyázásra általában a legmegfelelőbb időpont a nyár és az ősz. A ta-

vaszi trágyázást lehetőleg kerülni kell éppúgy, mint a tavaszi szántást, mert a ta-

vasszal leszántott földből és trágyából a szél a nedvességet sőt a nitrogént is ki-

fújja, és az ilyen földbe vetett növény a nyári szárazságot sokkal jobban megérzi. 

Nem lehet eléggé ismételni, hogy tavasszal ne szántsunk és ne trágyázzunk! Ha 

mégis kényszerítve volnánk tavasszal trágyázni, ezt csakis nagyon érett trágyával 

végezzük, és természetesen csak olyan növények alá, amelyek tűrik a frissen alá-

szántott trágyát. Ilyenek főként a kukorica és a napraforgó. 
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Sajnos sok termelő trágyájával, különösen, ha az erjesztésénél nem mele-

gedett fel 60-75 °C-ra, sok gyommagot is kivisz földjére. Ezért csakis olyan nö-

vények alá volna szabad trágyázni, amelyek termesztése és ápolása folyamán a 

gyom is pusztul. 

Az istállótrágyát lehetőleg mindig kapások alá éspedig főképpen répaföl-

dek, kukorica, burgonya, továbbá repce, dohány, mák, kender és a nem pillangós-

virágú takarmánynövények alá kell adagolni. A híg ürüléket és a trágyalevet, 

vagy még inkább a salétromtelepek anyagát ugyane növények alá adagolhatjuk. A 

salétromtelepekből szórva hektáronként kb. 20-25 t-t kell adni, és szintén minél 

előbb alászántani. Egyébként a hígtrágya és trágyalé öreg lucernások feljavításá-

ra, valamint rétekre és legelőkre is kitűnő hatású. 

Általában az istállótrágyából vályog- és agyagtalajokon 4-5 évenként 35-

40 t-át szoktak adni hektáronként. Homokokon, amelyeken tudvalévően a trágya 

sokkal gyorsabban bomlik és tápanyag megkötőképességük is kisebb, hektáron-

ként csak 25-30-t-t adagolunk, de ezt sűrűbb időközökben, 3-4 évenként tesszük. 

Az eredmények, melyeket az istállótrágyával elérhetünk, természetesen 

rendkívül különbözők és tartamhatásukra nézve sem adhatunk még megközelítő-

en elfogadható adatokat sem. Mindenesetre a homokban a tartamhatás rövidebb 

idejű. (Homokban 3-4, nehéz agyagban esetleg 10-12 év.) Igen fontos az is, hogy 

milyen nagy volt a trágyanyeredék, mert ha ezt nagyobb mértékben sikerül elérni, 

akkor ugyanazon állatlétszám mellett nagyobb területeket lehet trágyázni. Éppen 

ezért a foszforsavas trágyaerjesztési módszernek, ha azt helyesen végezték, igen 

nagy a gyakorlati értéke, mivel kb. 20 %-kal nagyobb trágyanyeredéket biztosít, 

mint foszforsav nélkül. 

*** 

Következzenek ezután a komposztálási eljárások, mint az állati trágyák 

valamint az egyéb szerves melléktermékek és hulladékok kezelésének továbbfej-

lesztett módszerei. 

*** 

3.6.5.2. Szervesanyagok komposztálása és a komposztok felhasználása  

Nézzük ezek után az állati trágyák és egyéb szerves hulladékok kezelésé-

nek egy továbbfejlesztett változatát, a komposztálást és a komposztok felhaszná-

lási lehetőségeit a szervesanyagkörforgásban, a recikláló (visszaforgató), környe-

zetkímélő mezőgazdálkodásban (Alexa-Dér, 1997). 
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3.6.5.2.1. A komposztálás szakaszai 

A komposztálás során különböző mikro és makroorganizmusok közre-

működésével a szerves anyagok egyszerű alapvegyületekre, mint széndioxid, 

szulfát, nitrát és víz bomlanak le, illetve nem mineralizálódott szerves anyagok-

ból humusz anyagok keletkeznek. 

A komposztérés hőtermelő (exoterm) folyamat, a keletkező energia hő 

formájában szabaddá válik (40. ábra).  

40. ábra: A hőmérséklet változása a komposztálás során 

(Alexa-Dér, 1997) 

 

Az érés folyamán a hőmérséklet változás alapján négy szakaszt különít-

hetünk el: 

 bevezető szakasz;  

 lebomlási szakasz;  

 átalakulási szakasz;  

 felépülési szakasz. 

Az első rövid, bevezető szakaszban az optimális körülmények közé ke-

rülő mikroorganizmusok nagy sebességgel szaporodni kezdenek. A hőmérséklet 

az intenzív anyagcsere hatására gyorsan emelkedik. A bevezető szakasz hossza 

általában néhány óra, esetleg 1-2 nap. Meg kell jegyezni, hogy a bevezető szakasz 

jelentősége a gyakorlat és az elmélet szempontjából elhanyagolható, ezért a leg-

több szerző külön nem is említi. 

A lebomlási vagy termofil szakasz kezdetén a szervesanyag lebontásá-

ért olyan mezofil mikroorganizmusok felelősek, melyek hőmérsékleti optimuma 

25-30 °C, intenzív anyagcseréjüknek köszönhetően a hőmérséklet folyamatosan 
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emelkedik. A mezofil mikroszervezetek száma 45 °C-ig növekszik, 50 °C felett 

már nagy számban pusztulnak el, és 55 °C felett csak tartós formáik maradnak 

fenn. Mindez 12-24 órát igényel. A mezofil mikroflóra pusztulásával egy időben 

gyorsan szaporodnak a termofil (hőkedvelő) mikroorganizmusok, amelyek hő-

mérsékleti optimuma 50-55 °C között található. Bizonyos fajok azonban még 

75 °C-on is aktívak maradnak. 75 °C felett már nem zajlanak biológiai folyama-

tok, hanem a tisztán kémiai folyamatok jellemzőek. A mezofil mikroorganizmus-

ok anyagcseréje által termelt hő biztosítja a termofil flóra igényeinek megfelelő 

hőmérsékletet. Ezen kívül a szervesanyag átalakító tevékenységük során a táp-

anyagok jobb hozzáférhetőségét biztosítják a termofil mikroorganizmusok számá-

ra. 

Az átalakulási szakasz akár több hétig is eltarthat. Ebben az érési sza-

kaszban a hőmérséklet jelentősen csökken. A mikroorganizmusok elkezdik a ne-

hezen bontható lignin bontását, mely során mono-, di-, és trifenol vegyületek ke-

letkeznek. Ezek összekapcsolódásából épülnek fel a humuszanyagok. 

Az utolsó a felépülési szakasz, ezt a szerves anyag humifikálódása jel-

lemzi, amely a komposzt sötét színét eredményezi. A komposzt hőmérsékletének 

további csökkenése észlelhető. Az érésben elsősorban pszikrofil baktériumok és 

penészgombák működnek közre, melyek hőmérsékleti optimuma 15-20 °C. 

Ezenkívül jelentősen nő a sugárgombák száma, ami a komposztérettség indikáto-

ra is lehet. 

3.6.5.2.2. A humuszképződés jelentősége a komposztálás során 

A komposztálás talajbiológiai szempontból a korhadással azonosítható 

folyamat, mely során a szerves anyagok aerob mikroorganizmusok segítségével 

mineralizálódnak, illetve bizonyos hányaduk humifikálódik, végterméke a kom-

poszt, mely nem más, mint a stabilizált (humifikált) szerves anyag, ásványi táp-

anyagok és mikrobiális termékek (fermentumok) összessége. A szerves anyagok 

átalakulását a komposztálás során a 41. ábrán foglaltuk össze. 

A komposztálás során a következő változások következnek be a szerves 

anyag minőségében: 

 a C/N arány csökken, a komposztok C/N aránya (20:1 ) közelebb van a 

talaj szerves anyagéhoz, mint a kiindulási szerves anyagoké, és a kom-

poszt ellenáll a biológiai bomlásnak; 

 a könnyen oldható szerves anyag tartalom csökken; 
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 a humusz előanyagok (fulvosavak) mennyisége csökken, a 

huminsavaké nő; 

 a szerves anyag minőségében olyan változások figyelhetők meg, ame-

lyek a talajban végbemenő humifikációhoz hasonlóak. 

41. ábra: A szerves anyag átalakulása a komposztálás során 

(Alexa-Dér, 1997) 

 

A komposztálás során a szerves anyag mennyiségében és minőségében 

bekövetkező változások jelentőssége a következő: 

 a jól irányított folyamat során stabilizált szerves anyag jön létre, amely 

ellenáll a mikrobiális lebomlásnak; 

 a komposzt tárolása a szerves anyag stabilitása miatt csekély közegés-

zségügyi kockázatot jelent, ellentétben a nyers szerves anyagokkal; 

 a talajba kijuttatva nem vált ki kedvezőtlen talajbiológiai folyamatokat 

(rothadást); 

 a bekövetkező minőségi változások hatására (szín, adszorpciós viszo-

nyok, polimerizáltság) javítja a talajok fizikai, kémiai tulajdonságait. 
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3.6.5.2.3. A jó komposzt készítésének feltételei 

3.6.5.2.3.1. A C/N arány 

A nyersanyagok összeállításánál az egyik legfontosabb tényező a C/N 

arány, mert a komposztálás során a mikroorganizmusok helyes tápanyagellátásá-

val a veszteséget (elsősorban a nitrogénveszteséget) minimalizálni tudjuk. Az op-

timális arány könnyen meghatározható a baktériumsejt tápelem igényéből. A bak-

tériumsejt C/N aránya 5:1. Értelmetlen volna azonban a tápanyagokat ilyen 

arányban dúsítani nitrogénnel, minthogy a baktériumok az általuk feldolgozott 

szerves anyag széntartalmának csak 20 %-át használják fel bioszintézisükhöz, 

80 %-át energianyerés céljából elégetik. Megfelelőbb tehát a kiindulási 25:1 C/N 

arány. 

Abban az esetben, ha a C/N arány túl szűk, tehát a nitrogén feleslegben 

van, a fölös nitrogén a 25:1 arányig ammónia formájában eltávozik. Ez a folya-

mat, mely például a baromfitrágya komposztálásakor léphet fel, az intenzív am-

mónia szagról könnyen felismerhető. (Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez a 

25:1 arány csak elméleti, mert a gyakorlatban elsősorban a nehezen bomló lignin-

tartalom miatt inkább a 30-35:1 C/N arány az optimális.) 

A legfontosabb nyersanyagok C/N arányát a 85. táblázat foglalja össze. 

85. táblázat: A legfontosabb nyersanyagok C/N aránya 

Nyersanyag C/N arány Nyersanyag C/N arány 

fakéreg 120:1 baromfitrágya 10:1 

fűrészpor 500:1 baromfi-mélyalom 15:1 

papír, karton 350:1 trágyalé (híg) 2:1 

kommunális hulladék 35:1 trágyalé (sűrű) 10:1 

konyhai hulladék 15:1 marhatrágya 25:1 

kerti hulladék 40:1 szalma (rozs, árpa) 60:1 

lomb  50:1 szalma (búza, zab) 100:1 

vágott fű 20:1 vágóhídi hulladék 16:1 

Túl tág C/N arány esetén a folyamat csak nagyon lassan indul be, amikor 

már a felesleges szén CO2 formájában eltávozott. Leegyszerűsített alapszabály-

ként elmondható, hogy minél öregebb, barnább és fásabb egy anyag, annál több 

szenet, minél frissebb, lédúsabb és zöldebb annál több nitrogént tartalmaz. 
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3.6.5.2.3.2. A nedvességtartalom 

A komposztálás során a mikroorganizmusok számára a tápanyagok mel-

lett megfelelő mennyiségű vizet is biztosítanunk kell. Abban az esetben, ha vízhi-

ány lép fel, a mikroorganizmusok szaporodása megáll, és csak a megfelelő ned-

vességtartalom visszaállítása után folytatódik. A komposztálás során az optimális 

nedvességtartalom 40-60 % között van. 

A túl magas nedvességtartalom anaerob feltételeket teremt, és a rendkí-

vül kedvezőtlen rothadási folyamatokhoz vezet, ezért a komposztálás során a 

nedvességtartalmat a gyakorlatban használt úgynevezett marokpróbával folyama-

tosan ellenőriznünk kell. Ennek lényege, hogy a kezünkbe vett komposztanyagot 

összenyomjuk, és megfigyeljük a viselkedését. Abban az esetben, ha a nedvesség-

tartalom optimális, az ujjaink közt nem jön ki víz, de a komposzt összeáll. Ha túl 

száraz az anyag szétesik a tenyerünkben, ellenben ha túl nedves víz folyik ki az 

ujjaink közül. 

3.6.5.2.3.3. Az oxigénellátás 

A komposztálási folyamatokban résztvevő aerob mikroorganizmusoknak 

jelentős mennyiségű oxigénre van szükségük. Különösképpen igaz ez a kezdeti 

intenzív lebontási fázisra, amikor számítások szerint egy köbméter komposztban 

a levegő két órán belül elfogy. Ez azt jelenti, hogy az anyagnak olyan lazán kell 

állnia, annyi strukturáló anyagot kell tartalmaznia, illetve olyan gyakran kell át-

forgatni, hogy a levegőáramlás folyamatos legyen a prizma peremétől a magzóná-

ig. Ha a komposztban megfelelő mennyiségű struktúraanyag van, és a nedvesség-

tartalom optimális, akkor a levegőellátás is jó. 

3.6.5.2.3.4. A hőmérséklet 

A korhadási folyamat beindulásához szükség van egy bizonyos kiindulási 

hőmérsékletre, melyet az anyag 20-25 °C hőmérséklete esetén ér el leggyorsab-

ban. 

Attól kezdve, hogy a komposztálás beindult, a külső hőmérséklet szerepe 

már a kezdeti szakaszban is elhanyagolható, hiszen az intenzív lebomlás során 

jelentős mennyiségű hő szabadul fel, tehát a komposztálásnak télen sincs semmi 

akadálya, ha az anyag hőmérséklete eléri a 10°C-ot. Fontos, hogy a hideg évszak-

ban gyakrabban forgassuk át a komposztot, mert a teljes mennyiségnek át kell es-

ni a három-négy hétig tartó intenzív szakaszon. E fázis után a prizma többé-
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kevésbé kihűl, esetleg teljesen át is fagyhat. A mikrobák betokosodása, tevékeny-

ségük szünetelése a tavaszi felengedésig tart, amikor a prizmák átforgatásával a 

komposztálás folytatódhat. 

A komposzt hőmérsékletének legfontosabb hatása a higienizálás, hiszen a 

mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a kommunális szférában keletkező 

szerves hulladékok jelentős része éppen fertőzőképessége miatt jelent problémát. 

Az ehhez szükséges minimális hőmérsékleti értékeket (55-65 °C) és időtartamu-

kat (3-6 nap), néhány EU tagország ezekre vonatkozó előírásait a 86. táblázat 

foglalja össze. 

86. táblázat: Minimális hőmérsékleti határértékek néhány EU országban 

Ország Hőmérséklet °C Időtartam (nap) 

Belgium 60 4 

Dánia 55 4 

Franciaország 60 4 

Olaszország 55 3 

Hollandia 55 4 

Ausztria 65 6 

A komposztálás során nemcsak a szerves anyag átalakítása a cél, hanem 

közegészségügyileg kifogástalan komposzt előállítása is. A patogén szervezetek 

pusztulásának garanciája a termofil fázisban elért magas hőmérséklet. Ha a hő-

mérséklet nem éri el az 55 °C-ot, akkor a komposzt komoly egészségügyi ve-

szélyt jelenthet. Emberi-, állati patogének, paraziták a komposztálást nem élhetik 

túl!  

A hőmérséklet mellett a komposzt nedvességtartalma is fontos, mert je-

lentős különbség van a száraz és a nedves közegben végzett hősterilizálás között. 

A nedvességtartalom növekedésekor az enzimek kicsapódásához szükséges hő-

mennyiség csökken. A hővel végzett inaktiválás a nedvesség tartalom mellett 

mindenképpen függvénye a hatásidőnek is, hiszen a magasabb hőmérséklet rövi-

debb időtartam alatt ér el ugyanolyan hatást. 

Külön meg kell említeni az újrafertőzés kérdését, mely elsősorban sterili-

zált anyagokra jellemző. A komposztálás termofil fázisán átesett komposztban 

jelenlévő természetes mikroflóra jelentősen akadályozza az újrafertőződést. Ezt 

bizonyítja az, hogy Salmonellát oltottak be komposztba majd 30 °C-on 30 napon 

át inkubálva figyelték túlélését. Csak a minták 8 %-ában tapasztalták a Salmonel-

la szaporodását. A humán vírusok sem képesek számukat megsokszorozni, mert 

ezek szaporodása csak eukarióta sejtekben lehetséges. 
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3.6.5.2.4. A komposztálás során felhasználható nyersanyagok jellemzői 

A komposztálás során gyakorlatilag minden – környezetünkben keletkező – 

szerves hulladékot felhasználhatunk. A jó minőségű végtermék előállítása érdekében 

az érést meghatározó tulajdonságaikat ismerni kell. Melyek ezek a jellemzők? 

3.6.5.2.4.1. Kémiai összetétel (szerves anyag tartalom, C/N arány és tápanyagtartalom) 

A biológiai kezelés elsődleges feltétele a megfelelő szerves anyag tarta-

lom. Ezt a szakirodalomban sok helyen izzítási veszteségként is jelölik, minimális 

értéke 30 %. A kiindulási anyagok 30 % alatti szerves anyag tartalom esetén ne-

hezen komposztálhatók. Az érést meghatározó fontos kémiai jellemző a C/N 

arány. Az optimális 25-30:1, amit általában a nyersanyagok keverésével lehet el-

érni. Kevésbé fontos az egyéb növényi tápanyagtartalom (foszfor, kálium), mivel 

ezek általában az éréshez szükséges mennyiségben rendelkezésre állnak, és a fel-

használás előtt hiányuk könnyen pótolható. Bizonyos nyersanyagok egy adott 

tápanyagból különösen sokat tartalmazhatnak, így ezek felhasználása javíthatja a 

komposzt minőségét (87. táblázat). 

87. táblázat: Néhány nyersanyag kémiai összetétele 

Nyersanyagok Szervesanyag-

tartalom  

(%) 

C/N 

 

(-) 

N 

 

(%) 

P205 

 

(%) 

K2O 

 

(%) 

CaO 

 

(%) 

MgO 

 

(%) 

Kommunális szektor 

Konyhai hulladékok 20-80 12-20 0,6-2,2 0,3-1,5 0,4-1,8 0,5-4,8 0,5-2,1 

Biohulladék 30-70 10-25 0,6-2,7 0,4-1,4 0,5-1,6 0,5-5,5 0,5-2 

Zöldhulladék 15-75 20-60 0,3-2 0,1-2,3 0,4-3,4 0,4-12 0,2-1,5 

Szennyvíziszap 20-70 15 4,5 2,3 0,5 2,7 0,6 

Kartonpapír 75 170-800 0,2-1,5 0,2-0,6 0,02-0,1 0,5-1,5 0,1-0,4 

Istállótrágyák 

Szarvasmarha 20,3 20 0,6 0,4 0,7 0,6 0,2 

Ló 25,4 25 0,7 0,3 0,8 0,4 0,2 

Juh 31,8 15-18 0,9 0,3 0,8 0,4 0,2 

Sertés 18-25 14-18 0,8 0,9 0,5 0,8 0,3 

Hígtrágyák 

Szarvasmarha 10-16 8-13 3,2 1,7 3,9 1,8 0,6 

Sertés 10-20 5-7 5,7 3,9 3,3 3,7 1,2 

Baromfi 10-15 5-10 9,8 8,3 4,8 17,3 1,7 

Mezőgazdasági melléktermékek 

Szalma 95-98 50-100 0,4 2,3 2,1 0,4 0,2 

Répalevél 70 15 2,3 0,6 4,2 1,6 1,2 

Friss fakéreg 90-93 85-180 0,5-1,0 0,06 0,06 0,5-1 0,04-0,1 

Fakéreg mulcs 60-85 100-300 0,2-0,6 0,1-0,2 0,3-1,5 0,4-1,3 0,1-0,2 

Szőlő törköly 80,8 25-35 1,5-2,5 1,0-1,7 3,4-5,3 1,4-2,4 0,21 

Gyümölcs törköly 90-95 35 1,1 0,62 1,57 1,1 0,2 
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3.6.5.2.4.2. Komposztálhatósága 

A hulladékokat alkotó szerves vegyületek különböző mértékben ellenáll-

nak a mikrobiális bontásnak, ezért az optimális bomlás elérése érdekében nem 

elég a nyersanyagok keverésékor csak a C/N arányt figyelembe venni. Például 

magas lignin tartalmú nyersanyagokból (pl. fűrészpor) a szén lassan szabadul fel. 

Ha ezekhez a nyersanyagokhoz gyorsan bomló nitrogén forrást adunk, akkor 

ammónia formájában komoly nitrogénveszteség lép fel, amely a gazdasági káron 

túlmenően környezetszennyező is. 

3.6.5.2.4.3. Szerkezeti stabilitás 

A nyersanyagoknak az a tulajdonsága, hogy mennyire hajlamosak a tö-

mörödésre, a keverés után milyen mértékben porózusak. Az érés során a rossz 

szerkezetű nyersanyagokból gyorsan elfogy az oxigén, kedvezőtlen anaerob fo-

lyamatok útját nyitva meg. A komposztálás során minimális porozitás 30 térfogat 

%, amit megfelelő mennyiségű szerkezeti elem bekeverésével biztosíthatunk. 

Ilyen jó szerkezetű nyersanyagok a zöldhulladékok, a szalma, a fanyesedék. 

3.6.5.2.4.4. Nedvességtartalom 

A nyersanyagok eltérő nedvességtartalommal rendelkezhetnek. Nem jó 

sem a túl száraz, sem a túl nedves nyersanyag. A komposztálási folyamat indulá-

sához megfelelő nedvességtartalmat (40-60 tömeg %) a legegyszerűbben az 

anyagok keverésével állíthatjuk be. 

3.6.5.2.4.5. Előkezelésigény 

A nyersanyagok egy része komposztálás előtt valamilyen előkezelést igé-

nyel. A leggyakrabban alkalmazott előkezelések az őrlés, aprítás, préselés, homo-

genizálás esetleg az idegen anyagok eltávolítása. Néhány nyersanyag ezen felso-

rolt fontosabb tulajdonságait foglalja össze a 88. táblázat. 
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88. táblázat: Néhány nyersanyag fontosabb tulajdonságai 

Nyersanyag Szerkezet Nedvesség tartalom Keverési arány % Előkezelés igény 

Biohulladék rossz, jó  

eredettől függően 

nagy-közepes  

eredettől függően 

50-100 aprítás,  

homogenizálás 

Zöldhulladék jó száraz-közepes 0-100 aprítás, homogenizá-

lás 

Szennyvíziszap rossz nagyon nagy max. 30 – 

Kartonpapír jó száraz max. 60 aprítás 

Istállótrágya rossz-közepes közepes max. 80 keverés 

Hígtrágya rossz nagyon nagy 20-60 keverés, víztelenítés 

Szalma jó száraz max. 50 aprítás 

Fakéreg jó száraz 0-100 aprítás 

Répalevél rossz közepes max. 50 – 

Törköly rossz nagy 30-60 – 

3.6.5.2.4.6. Térfogattömeg 

Meghatározza az egész folyamatot. Ismeretében tudjuk méretezni a szál-

lító kapacitást, a komposztálás területigényét. Az érés során a maximális térfogat-

tömeg 700 kg/m
3
. A nyersanyagok térfogattömege szoros összefüggést mutat 

azok nedvességtartalmával, illetve szerkezetességével, és a keletkezés körülmé-

nyeivel (89. táblázat). 

89. táblázat: Néhány nyersanyag térfogattömege keletkezéskor 

Hulladék fajta Hulladék csoportok Térfogattömeg  

(keletkezéskor) 

(kg/m
3
) 

Biohulladékok külön gyűjtött konyhai és 

kerti hulladékok 

400-700 

Zöldhulladékok fa és növénynyesedékek 100-200 

 fű 400 

 lomb 200 

Fahulladékok fanyesedék (nyár) 300-400 

 fanyesedék (tél) 300 

 fakére 150-400 

Egyéb biogén hulladékok  papír 100-300 

 törköly 450-500 

 szalma 100-200 

 istállótrágya 400-600 

Ásványi adalékok kőzetlisztek 1000-1100 

 agyag 1500-2000 
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3.6.5.2.4.7. Szennyező anyagok 

A komposztálás során nem szabad ezek jelenlétét figyelmen kívül hagy-

ni. Kémiai tulajdonságaik alapján szervetlen és szerves szennyező anyagokat 

különböztetünk meg.  

A szervetlen szennyező anyagok a toxikus nehézfémek: a kadmium 

(Cd), a króm (Cr), a réz (Cu), a higany (Hg), a nikkel (Ni), az ólom (Pb) és a cink 

(Zn). Mennyiségük viszonylag alacsony, viszont már kis mennyiségben is mérge-

zőek lehetnek, a komposztálás során nem bomlanak le, és visszakerülve a talaj-

növény-állat-ember táplálékláncba akkumulálódnak, az emberi fogyasztásra kerü-

lő termékekben egészségre káros koncentrációt érhetnek el. Az emberi környe-

zetben mindenhol megtalálhatók, de a határértékeket betartva elkerülhető káros 

hatásuk.  

A szerves szennyező anyagok a mindennapi életben használatos kémiai 

anyagok (főként növényvédőszerek), melyek egy része mérgező, másrészük rendkí-

vül perzisztens, a talajban és komposztálás során lassan bomlanak le (pl. dioxin, 

PCB-k), ezért a jövőben, mint jelentős veszélyforrásokkal kell velük számolni. To-

vább növeli veszélyességüket, hogy bomlás termékeik sok esetben mérgezőbbek, és 

lebomlásuk jelenleg nem ismert. A környezetre és az emberi egészségre veszélyes 

szerves vegyületeket a következő csoportokba sorolhatjuk be: 

 poliklórozott bifenilek (PCB) 

 poliaromás szénhidrogének (PAH) 

 poliklórozott dibenzodioxinok (PCDD)  

 poliklórozott dibenzofuránok (PCDF) 

 klórozott peszticidek 

3.6.5.2.4.8. Idegen anyagok 

Azokat az anyagokat nevezzük így, amelyek a komposztálás során nem 

bomlanak le, de nem mérgezőek. Idegen anyag lehet pl. minden, a komposztba 

kerülő tárgy. A leggyakoribbak mezőgazdasági komposztok esetén a bálazsinó-

rok, kisebb szerszámok, a kommunális szektorból származó nyersanyagokban pe-

dig a különféle csomagolóanyag-maradékok, (pl. üveg, műanyag és fém darabok) 

(90. táblázat). 
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90. táblázat: Különböző hulladékok idegenanyag tartalma 

Hulladék Idegenanyag 

(tömeg%) 

ebből üveg 

(%) 

ebből műanyag 

(%) 

ebből egyéb 

(%) 

Biohulladék 0,5-8,0 50-70 10-30 15-30 

Zöldhulladék 0,05-1,0 50-60 10-30  10-40 

Háziszemét kb. 60 kb. 35 kb. l5 kb. 50 

3.6.5.2.5. Házikerti komposztálás 

Az otthoni komposztálásra is azok az alapszabályok érvényesek, mint 

minden más komposztálási eljárásra, csak a hulladékok összetétele más, illetve a 

méretek sokkal kisebbek. Általánosságban igaz, hogy aki családi házban lakik, az 

a kertben felhasznált trágyát teljes egészében elő tudja állítani a kertben és a ház-

tartásban keletkező hulladékok komposztálásával. Melyek a kertben és a ház kö-

rül keletkező komposztálható hulladékok? 

 vágott fű, gyepek, 

 lomb és gallyhulladék, 

 az összes zöldséghulladék, 

 sövények, bokrok nyírásából származó nyesedékek,  

 gyomnövények, 

 zöldségtisztítás hulladéka, 

 ételmaradékok (zsírok, olajok, szószok stb.),  

 húsmaradékok, 

 kávézacc, 

 gyümölcshéjak, 

 fahamu (a szén tüzelésből származó salak azonban nem ajánlott),  

 papírhulladékok (42. ábra). 
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42. ábra: A kertben és a ház körül keletkező komposztálható hulladékok 

 

Ezen anyagok közül néhánynak a komposztálása problémákat vethet fel, 

ezért az alábbiakban összefoglaltunk néhány fontos szempontot, amely az egyes 

nyersanyagok komposztálását befolyásolja. 

 Levágott fű: keletkezésekor túl nedves - könnyen rothadásnak indul - 

ezért célszerű néhány napos szárítás után komposztálni. A káros hatás ak-

kor is elkerülhető, ha 5 cm-es rétegben elterítjük, és a rétegek közé vala-

milyen laza anyagot keverünk 

 Diófa és tölgylomb: minden gond nélkül elkorhad, ha más hulladé-

kokkal gondosan összekeverjük. A tiszta diólomb is komposztálható, 

de mivel tág a C/N aránya, ezért az érés meggyorsítása érdekében nit-

rogénforrást kell hozzáadni. A komposztálás során az allelopatikumok 

elbomlanak, így a diónál közismert növekedésgátló hatás a komposzt-

nál nem jelentkezik. 

 Sövények, bokrok, fák nyesedékei: a tuják és fenyők nyesedékeit, 

melyek a komposztban nagyon jól strukturáló anyagok, a felhasználás 

előtt aprítani kell. A zöldnyesedékek könnyen hevülő anyagok, így a 

gyommagvak és a kórokozók gyorsan elpusztulnak. 
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 Gyomnövények: a felmagzott gyomnövények különös odafigyelést igé-

nyelnek, ezeket célszerű a komposzt közepébe helyezni, hiszen a meleg 

hatására a magvak gyorsan elvesztik csírázóképességüket. A komposzt le-

fedése és megfelelő nedvességtartalmának folyamatos biztosítása is hoz-

zájárul a gyommagvak elpusztulásához. Általános tapasztalat, hogy a 

házikertekben készített komposztok nem gyomosítanak. 

 Beteg növényi részek: minden gond nélkül hozzákeverhetők a kom-

poszthoz, hiszen több tényező is gondoskodik az elpusztításukról. A 

komposztálás során fejlődő hő elpusztítja a növényi kórokozókat és 

kártevőket, másodsorban pedig a komposztálás során intenzív szerves 

anyag lebomlás és átalakulás zajlik le. A növényi kórokozóknak a 

komposztálás során kialakuló körülmények (hő, nedvesség, fényviszo-

nyok stb.) nem megfelelőek, illetve az ott található baktériumok és 

gombák egyszerűen kiszorítják őket. A komposztálás során számos an-

tibiotikum termelődik amelyek szintén pusztítják a patogéneket, és a 

talajra kijuttatva is fennmarad ez a hatásuk. 

 Zsíros étel- és húsmaradékok: gond nélkül komposztálhatóak, arra 

azonban figyelni kell, hogy egyszerre ne kerüljenek nagy mennyiségben a 

prizmába. A húsmaradékok esetében kellemetlen szagok keletkezhetnek, 

ezért célszerű a halom belsejébe helyezni őket. 

A házikerti komposztáláskor is nagyon fontos a nyersanyagok összeté-

tele. Ha az év folyamán minden szerves hulladékot komposztálunk, ami a ház kö-

rül keletkezik, akkor helyes keverési arányt érhetünk el. A finom anyagokat 

durva szerkezetűvel, a nedveset szárazzal, a zöldet barnával kell keverni. Ez ter-

mészetesen nem valósítható meg az egész év folyamán. Fontos tudni, hogy az 

ősszel és kora tavasszal keletkező száraz, nagyrészt fás (gallyak, ágak, lehullott 

lomb stb.) anyagok gond nélkül tárolhatóak addig amíg folyamatosan keletkeznek 

a nedvdús zöld növényi részek. 

A kerti hulladékok komposztálása nem igényel különösebb technikai hát-

teret. Egyetlen gép van, amelyet célszerű beszerezni vagy otthon barkácsolni, egy 

hulladékaprítót, amely segítségével a gallyak és az ágak felapríthatóak. A be-

rendezést célszerű néhány szomszéddal közösen beszerezni, mert így lecsökken-

nek a komposztálás költségei. Van azonban már olyan önkormányzat is, melytől a 

lakók bérelhetnek ilyen berendezést. 

A komposztkészítésnek kiskerti méretekben két megoldása lehetséges: a 

silókomposztálás és a prizmakomposztálás. 
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A komposztsilók (komposztládák, komposzttartályok stb.) számtalan ki-

vitele ismert, házilag is könnyen elkészíthető. Vásárláskor illetve saját készítés 

esetén figyelmet kell fordítani arra, hogy a levegőellátás oldalról biztosított le-

gyen, alulról perforált legyen vagy a siló aljára laza anyagokat kell tenni (pl. rő-

zse), megfelelő méretű legyen. A silót árnyékos, jól megközelíthető helyre kell 

tenni. A naponta keletkező hulladékokkal folyamatosan töltjük fel. A feltöltéskor 

ügyelni kell a rétegzésre. Megoldását a 43. ábra szemlélteti. 

43. ábra: Komposztsilók különböző megoldásai 
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A komposztprizma lehet trapéz vagy háromszög keresztmetszetű. Elő-

nye a silóval szemben az, hogy könnyen hozzáférhető, könnyebb az átforgatás, 

mint a silónál, és a siló beszerzési vagy előállítási költségei megtakaríthatók.  

A komposzt összerakása után (amikor a siló megtelik, vagy a prizma eléri a 

megfelelő méretet) kezdődnek az átforgatások. Általában a kerti komposztokat 4-6 

hetente kell átforgatni, így a komposzt kb. 3 hónap alatt készül el. Az átforgatáskor a 

következőkre kell ügyelni: 

 az első átforgatás után már nem szabad friss anyagot a komposzthoz 

adni; 

 átforgatáskor a nedvességet folyamatosan ellenőrizzük, ha kell nedve-

sítjük, ha nedves száraz anyaggal keverjük össze; 

 új prizmát mindig a lehető leglazábban rakjuk össze; 

 az átforgatás során az összerakáskor kialakított rétegeket össze kell 

keverni.  

Lehetséges átforgatás nélkül is komposztot készíteni, de így az érés lé-

nyegesen lassabb lesz (kb. egy évig tart). A végtermék földszerű lesz, és a minő-

sége nem éri el a többször átforgatott komposztét. 

3.6.5.2.6. Mezőgazdasági hulladékok komposztálása 

3.6.5.2.6.1. A komposztálás munkaműveletei 

A komposztálás munkaműveleteit a 44. ábra foglalja magába. 

A komposztálás munkaműveleteinek, gépesítési megoldásainak legfonto-

sabb célkitűzése, hogy a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok számára 

optimális feltételeket biztosítsunk, és a minőségi előírásoknak megfelelő végtermé-

ket állítsunk elő. A mikróbák igényei természetesen a komposztálás különböző fázi-

saiban változnak, és ez a tény speciális gépesítési megoldásokat tesz szükségessé. A 

legfontosabb feltételek a vízzel és oxigénnel való ellátás és a gázcsere biztosítása. A 

respirációs gázok cseréjében a komposztálandó nyersanyagok struktúraanyag-

tartalmának, a pórusok mennyiségének van döntő szerepe. A komposztálási eljárások 

között a nyersanyagok fogadása, előkészítése és konfekcionálása szempontjából 

nincs jelentős különbség, de a komposztálás, a szerves hulladék érésének irányítása 

szempontjából alapvetően eltérő megoldásokat találunk. 
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44. ábra: A komposztálás munkaműveletei  
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A nyersanyagok előkészítésének célja, hogy a komposztálás mikrobái-

nak optimális feltételeket biztosítsunk:  

 a nagyobb nyersanyagok aprításával a mikrobák számára rendelkezés-

re álló felületet növeljük meg, illetve csökkentjük a hulladék mennyi-

ségét; 

 a keveréssel beállítjuk az optimális tápanyag-, nedvesség- és struktúra-

arányokat; 

 magas nedvességtartalmú hulladékoknál víztelenítünk; 

 idegenanyagok eltávolításával a komposzt minőségét javítjuk. 

A komposztálás (intenzív érés és utóérés) során, 

 levegőztetünk, hogy aerob körülményeket teremtsünk; 

 vagy forgatunk, hogy a teljes anyag átessen a termofil fázison, és a he-

terogenitást megszüntessük; 
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 amennyiben szükséges nedvesítünk, hogy a mikrobák számára a vizet 

biztosítsuk. 

A konfekcionálás során, 

 aprítjuk a végterméket, amennyiben el nem komposztálódott nagyobb 

darabokat tartalmaz; 

 vagy rostáljuk, amely jobb megoldás, mert lehetővé teszi a rostán 

fennmaradt selejt komposztok struktúr-, illetve oltóanyagként való al-

kalmazását; 

 keverjük, ha speciális igényeket akarunk kielégíteni (virágföldek stb.); 

 zsákoljuk, ha a komposztot nem ömlesztve értékesítjük. 

 Előkészítés - idegenanyagok kiválasztása 

Az idegenanyag-tartalom a különböző nyersanyagoknál változó, a zöldhulla-

dékoknál általában kevés, de a biohulladékoknál a 10 %-ot is elérheti. Az ide-

genanyagok kiválasztása a következő technikákkal lehetséges: 

 rostálás- dobrosták, hengerrosták,  

 mágneses fémkiválasztó, 

 manuális kiválasztás, válogatókabinok. 

 Előkészítés – aprítás 

Az aprítással a komposztálási folyamatban résztvevő mikrobák számára meg-

növeljük a rendelkezésre álló felületet, csökkentjük a hulladék mennyiségét, 

ami egyszerűbb feldolgozást és kevesebb helyszükségletet eredményez. Az ap-

rítás mértékét a komposztálási technológia és a komposzt felhasználási területe 

határozza meg, de általában megállapítható, hogy a túl finom aprítás kedvezőt-

len, mert gyorsan anaerob körülményekhez vezet. Optimális esetben a durva és 

finom aprítékok egyenletesen oszlanak el, a durva darabok adják a komposztá-

landó anyag struktúráját, szerkezetét. 

Aprításra a kalapácsos aprítók, késes aprítók, hengeres törők és rostaköpenyes 

aprítók alkalmasak. Az utóbbi években a komposztálás előkészítéséhez speciá-

lis berendezéseket is gyártanak, amelyek a takarmánykeverő, kiosztó kocsik-

hoz hasonlóan az aprítást és a homogenizálást egy menetben végzik. 
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 A komposzt oxigénnel történő ellátása 

A komposztálás ideje alatt folyamatosan aerob körülményeket kell biztosíta-

nunk, hogy a biodegradáció biztonságosan, gyorsan végbemenjen. Ezt az érő 

anyag nyomó vagy szívó rendszerű levegőztetésével vagy átforgatásával érjük 

el. A levegőztető rendszerek alkalmazásának előfeltétele a nyersanyagok ho-

mogenizálása, a forgatásos rendszereknél a levegőztetésen kívül homogenizál-

juk, lazítjuk is az anyagot. A teljeskörű fertőtlenítés érdekében mindkét meg-

oldásnál biztosítani kell a teljes mennyiség termofil fázisba kerülését. 

A komposzt átforgatása a nyitott rendszerű prizmakomposztálásnál a követke-

ző technikákkal oldható meg: 

 trágyaszóró + homlokrakodó; 

 önjáró komposztforgató gép; 

 traktorra szerelhető komposztforgató adapter. 

A trágyaszóróval és homlokrakodóval történő forgatás lassú és költségigényes, 

ezért csak abban az esetben ajánlható, ha kis mennyiséget komposztálunk, és 

ezek a gépek már rendelkezésünkre állnak. Az önjáró komposztforgató gépek 

és az adapterek a forgatásos komposztálási technológiák alapgépei, általában 

200-800 m
3
 komposztot tudnak 1 óra alatt átforgatni, sok esetben öntöző, 

takaróanyagcsévélő adapterrel is felszerelik ezeket. 

 A komposzt rostálása 

Rostálással választjuk ki az idegenanyagokat és a le nem bomlott szerves hul-

ladékokat, így homogén, jó minőségű komposztot állíthatunk elő. A rostamére-

tet a komposzt felhasználási területe határozza meg. Mulcsozásra általában a 

40 mm-nél nagyobb, szántóföldön a 20 mm-nél kisebb, kertészetekben a 10 

mm-nél kisebb szemcseméretű komposztot használják. A komposzt rostálására 

leggyakrabban mobil dobrostákat alkalmaznak, mert ezek nem érzékenyek a 

durvább darabokra, könnyen tisztíthatók, és nagy teljesítményűek. 

 A komposzt zsákolása 

A komposztot ömlesztve vagy zsákolva értékesíthetjük. A zsákológépek sok 

fajtája kapható, a félig automatától, az adagolóval, zsákcserélővel ellátott teljes 

automatáig. A zsákolásnál a komposzt nedvességtartalma a kritikus kérdés, 

mert a 35%-nál magasabb nedvességtartalmú anyagot nem szabad zsákolni. 
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3.6.5.2.6.2. Istállótrágya komposztálás 

Alapelvként fogalmazhatjuk meg, hogy friss – hagyományos trágyakezelé-

sen és/vagy komposztáláson át nem esett – trágyát a talajba dolgozni nem szabad. 

Az istállótrágya komposztálása a hagyományos trágyakezelési folyamat továbbvite-

lét, a trágyakezelés egyes nehézségeinek illetve gyakran előforduló hibáinak korrigá-

lását és végeredményben a talajtermékenység szempontjából meghatározó 

szervesanyagok lehető legértékesebb formában történő talajba juttatását szol-

gálja. Az istállótrágya ugyanis – főleg ha kezelése során hibákat követtünk el, vagy 

ha túlságosan hosszú ideig tároltuk – könnyen káros rothadásnak indulhat. Az ilyen 

rothadó anyagok mindig problémákat okoznak a talajban: 

 a növények gyökereit a rothadásból származó anyagok (pl. indol, 

szkatol, putreszcin stb.) mérgezik, és bomlásuk oxigént von el a gyö-

kérzónából; 

 a nagy tömegű friss – vagy a helytelen trágyakezelés során nem kellő-

képpen lebomlott, nem érett – szerves anyag mikrobiális bontása révén 

szintén keletkeznek gyökérkárosító vegyületek; 

 a trágya helytelen kezelése és tárolása közben a gyommagvak és a nö-

vénypatogén szervezetek nem pusztulnak el teljes mértékben; 

 a rothadó trágya vonzza a különféle kártevőket (pl. káposzta- , répa- , 

és hagymalegyeket, drótférgeket stb.). 

Friss vagy nem kellőképpen kezelt trágyát tehát közvetlenül a talaj-

ba dolgozni nem szabad. Igaz, hogy a talajban is képes lebomlani, de itt a hu-

muszképződés feltételei – ellentétben a hagyományos trágyateleppel vagy kom-

posztprizmával – csak rövid ideig adottak. A bomlás következtében a talajban a 

tápanyagok jelentős része könnyen oldható formába kerül, és abban az esetben, 

ha a növények nem veszik fel azonnal, fennáll a kimosódás veszélye is. 

A különböző szerves trágyák komposztáláskor sokféleképpen visel-

kedhetnek. Nagyon nagy különbségek lehetnek például a trágyák nedvességtar-

talma között.  

 Szarvasmarhatrágya 

Általában trágyaszarvasokban tárolják a szabadban, gyakorlatilag mindig túl 

nedves. A prizma összeállításakor mindig valamilyen száraz anyagot kell hoz-

zákeverni. Erre a legalkalmasabbak a szalma, a fűrészpor, a kéreghulladék, a 

vékonyabb ágak és gallyak. Minél fásabb szerkezetű az anyag (minél maga-
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sabb a széntartalma), annál inkább ügyelni kell arra, hogy nehogy túl tág le-

gyen a kiindulási C/N arány. A szarvasmarhatrágya C/N aránya önmagában is 

jó a komposztáláshoz. 

A gyakorlatban úgy lehet megvalósítani, hogy a talajra helyezünk a prizma tel-

jes szélességében egy réteg kisbálás szalmát (természetesen a zsinórokat gon-

dosan eltávolítjuk) majd erre borítjuk rá a trágyát és a földet. Ezután a prizmát 

komposztforgatóval átforgatjuk, így alakítva ki a végleges profilt, illetve a tö-

kéletes keverést. 

A komposztálás során problémákra alig kell számítani. Az első átforgatásra a 

második héten kerül sor, ekkor már érezhető a jellegzetes fűszeres szaga, 

amely semmilyen más trágyáéval nem keverhető össze. A komposztot összesen 

háromszor, esetleg négyszer kell átforgatni. 

Mélyalmos tartásból származó trágya gyors felmelegedő képessége miatt 

problémás komposztálási anyagnak számít. A tiszta mélyalmos trágya 10 % 

földdel keverve már a harmadik napon a 70 °C hőmérsékletet is eléri! A hir-

telen túlmelegedés miatt a prizmák önsterilizálódása léphet fel. Ennek kivé-

désére több lehetőség van. 

 Átforgatás: Átforgatáskor a prizma hőmérséklete 15 °C-al csök-

ken, de a jó oxigénellátottság miatt a mikrobiális tevékenység még 

intenzívebbé válik, és a prizma gyorsan újra felmelegszik. Ilyenkor 

akár kétnaponta is át kell forgatni a komposztot ahhoz, hogy a hő-

mérséklete ne emelkedjék 65 °C fölé. 

 Nagyobb mennyiségű föld hozzáadása: elég korlátozott lehetőség, 

mert ez a komposzt minőségét rontja. A maximális földadag a ta-

pasztalatok alapján 20 % lehet. 

 Száraz összerakás: Az anyagnak pont olyan nedvesnek kell lenni, 

hogy a korhadás éppen beinduljon (kb. 35-40 %). Egy hét elteltével 

utána kell locsolni (kb. 50 l/m
3
 vízzel), így nemcsak a hiányzó ned-

vességet pótoljuk, hanem egyben a lehűlést is előidézünk. 

 Más hideg anyaggal való keverés : Ha van rá lehetőség más tárolt 

anyaggal kell keverni a hevülékeny nyersanyagokat. Erre alkalma-

sak a régi tárolt trágyák, a fűrészpor vagy a fakéreg. Az összekeve-

réskor azonban az optimális C/N arányt nem szabad figyelmen kívül 

hagyni. 



 332 

 Sertéstrágya 

A szakirodalom gyakran mint hideg trágyát emlegeti. Ennek oka, hogy nedves-

ségtartalma magas, ezért nem melegszik fel olyan intenzíven, mint a többi 

szerves trágya. Ha a nedvességtartalma megfelelő, akkor úgy viselkedik mint 

minden más trágya. 

A komposztprizma összerakásakor a szarvasmarhatrágyánál leírtak szerint kell 

eljárni. Az első átforgatásra már a 10. nap után sor kerülhet. Jellegzetes szagát 

a második átforgatás után elveszti. A komposztot legalább négyszer át kell 

forgatni. 

Az almozás során a nedvszívó-képesség fokozására fűrészport is szokás az 

alomhoz keverni. Az így kezelt trágyánál érdekes jelenség figyelhető meg: a 

felrakás után a hőmérséklet gyorsan 60 °C-ra emelkedik, és ez négy héten ke-

resztül nem is változik, még ha közben kétszer át is forgatják. Az első átforga-

tásra az első héten, utána pedig kéthetente van szükség. Az ötödik, hatodik hé-

tig intenzív ammónia szag érezhető, ez agyagásványok hozzáadásával csök-

kenthető. Ezután ezek a prizmák is fokozatosan földszagúvá válnak. 

 Baromfitrágya  

Ez is hevülékeny anyag. Ajánlott a gyaluforgáccsal vagy szalmatörekkel való 

1:1 arányú keverése. A gyaluforgács széntartalma viszonylag nehezen mobili-

zálható, ezért ilyenkor jelentős ammónia veszteségre kell számítani. A szalma-

törek esetében jobb a helyzet, de ebben az esetben a prizma nagymértékben 

összeesik. 

Átforgatásra hetente, illetve ha nem kevertünk semmit a trágyához kétnaponta 

van szükség. A komposztálás során 15-20 % föld hozzáadása javasolt. 

A ketreces tartásból származó, tiszta baromfiürülék a komposztálás során na-

gyon érzékeny a nedvességtartalomra. Ha túl nedves a prizma elfolyik, ha szá-

raz bepenészedik és kiszárad. Célszerű szénben gazdag nyersanyaggal össze-

keverni. Kiváló a szalmával való keverés, de ha rendelkezésre áll régi kom-

poszt, azt is hozzá kell adni, hogy a nedvességtartalom változásra az érő anyag 

ne legyen olyan érzékeny. 

 Lótrágya 

A lótrágya általában nagyon száraz, de a nagy  szalmatartalma jó szerkezetet 

biztosít. 10 % földdel való keverés után a prizmákat csak be kell öntözni, és 
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gond nélkül komposztálható. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nagy szalma-

tartalom miatt a beltartalmi értéke alacsonyabb lesz, mint a szarvasmarhatrá-

gyából készült komposzté. 

3.6.5.2.6.3. Trágyalé és hígtrágya komposztálása 

A trágyalé tárolása miatt tisztán rothadáson megy keresztül, ezért elhe-

lyezése – főleg ha nagy mennyiségben fordul elő – sok gondot okoz. Ismertetett 

hagyományos kezelésén és felhasználásán túl a prizmákban való komposztálás 

során is felhasználható, így a tárolása sem okoz problémát, és elhelyezése is 

könnyebbé válik. 

Komposztálásakor megfelelő mennyiségű, jó nedvszívó képességgel ren-

delkező, tág C/N arányú, száraz anyaggal kell keverni. Ezek a következők lehet-

nek: szalma, fűrészpor, faforgács, száraz gallyakból készült apríték. 

Alkalmazhatunk bármely más - könnyen beszerezhető - jól strukturált, 

nedvszívó anyagot is. A trágyalé komposztálásakor talán a legkritikusabb a ho-

mogén keverék létrehozása. Ezt legkönnyebben akkor érhetjük el, ha a nedvszívó 

anyagot vékony rétegben leterítjük, majd átitatjuk trágyalével. Amikor megfele-

lően átnedvesedett, újabb réteget terítünk rá mindaddig, amíg a megfelelő priz-

maméretet el nem érjük. Amikor kész a prizma a tetejére lehet helyezni a kb. 10 

% földet, amitől egy kissé összenyomódik, és megindul a korhadás. A prizmákat 

akár 10-14 napig is lehet így előkorhasztani, és csak ezután kell előszőr átforgat-

ni. Ilyenkor már megfelelően homogén a prizma. A termofil fázis csak az első át-

forgatás után kezdődik. 

3.6.5.2.6.4. Gabonaszalma és kukoricaszár komposztálása 

A szalmakomposztálás ellen sok érvet lehet felhozni. Ezek közül a leg-

gyakoribb, hogy nincsen értelme a szalmát lehordani a tábláról és azt komposz-

tálni, hiszen az lebomlik a talajban is. Ez valóban így van. A bedolgozott szalmát 

a talaj mikroorganizmusai általában két hónap alatt lebontják. Sok talaj esetében 

azonban a gyenge mikrobiális aktivitás vagy a csapadékhiány miatt ez nem kö-

vetkezik be. Ha a talajban még az egy éves szalma maradványai is megtalálhatók, 

akkor további szármaradvány bedolgozása csak bajok forrása lehet.  

A szalmát vagy kukoricaszárat akkor célszerű komposztálni, ha nem 

használjuk el állataink számára, és a talajban nem bomlik le gyorsan. A szalma 

komposztálásakor figyelembe kell venni, hogy meglehetősen tág C/N aránnyal 
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rendelkező, tehát szénben dús és nitrogénben szegény anyag, ezért a prizmába 

rakáskor nedves és nitrogénben dús anyagokkal kell keverni. Ilyen a fent említett 

trágyalé és hígtrágya, de szóba jöhet nedves istállótrágya vagy esetleg városi 

biohulladék is. A komposztálást célszerű a tábla szélén elvégezni, de fokozott fi-

gyelmet kell a talajvíz védelemre fordítani. 

A kukoricaszár nagy mennyiségben ősszel áll rendelkezésre. A napjaink-

ban újra megjelenő kisgazdaságok előszeretettel alkalmazzák takarmányozásra. 

Ahol nincsen állatállomány és a talajban nem bomlik le kellő idő alatt, ott célsze-

rű komposztálni. Az őszi időpont miatt azonban két megoldás lehetséges. 

 A komposztot még az ősszel összerakjuk és így megfelelő összetétel 

esetében a termofil fázis még ősszel bekövetkezik. Az érési szakasz 

azonban csak tavasszal a fagy elmúltával kezdődik. 

 A komposztot csak tavasszal, márciusban állítjuk össze, így a kom-

posztot még a kukorica vetés előtt ki tudjuk juttatni. 

A kukoricaszárat rendfelszedővel gyűjtjük be, majd a komposztálás he-

lyén csíkokban elterítjük. Célszerű trágyalé, hígtrágya esetleg egy kevés istálló-

trágya hozzáadása. Nem szabad elfeledkezni a földadalékról sem. Ősszel kezdett 

komposztálásnál még a tél előtt kétszer át kell forgatni. Tavasszal az érést egy 

vagy két átforgatással lehet serkenteni. Tavaszi összerakáskor a trágyalét, a híg-

trágyát, a trágyát és a földet február végén adjuk a szárhoz, az első átforgatásra 

pedig március elején van szükség. 

Egy hektár kukoricaszárból 20-30 m
3
 hígtrágya felhasználásával mintegy 

25 m
3
 komposzt készíthető, amely bőven elég egy hektár búza trágyázásához. 

3.6.5.2.7. Élelmiszeripari hulladékok komposztálása 

A Magyarországon legnagyobb mennyiségben keletkező szőlőtörköly tu-

lajdonképpen a mezőgazdasági hulladékok közé is sorolható. 

A törkölyök a komposztáláshoz optimális C/N aránnyal rendelkeznek 

(25-30:1 ), ami azt jelenti, hogy nem szükséges a nitrogén pótlása. Ha komposztá-

lásakor a szőlő szárát (csumáját) is hozzá keverjük, akkor jól levegőző, szerkeze-

tes anyag. 

A törköly magas cukortartalma miatt gyorsan felmelegszik, és ha megfe-

lelő a nedvességtartalma, akkor gyorsan korhadásnak indul. Jellegzetes a prizma 
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külső 30 cm-es zónájában megfigyelhető "elgombásodás". Az ekkor megjelenő 

penészgombák hasznosak, mert aktív cellulóz- és ligninbontók. 

Az intenzív hőfejlődés miatt ezek a komposztok fokozott nedvességelle-

nőrzést igényelnek, előfordulhat a heti kétszeri öntözés is. A földadalék nem lehet 

több mint 10 %. Az összerakás után általában kéthetente kell átforgatni a prizmát, 

mert ha ritkábban forgatjuk, az érési idő meghosszabbodik. 

A törkölyből készült komposztok jó minőségűek, különösen laza szerke-

zetűek, így szubsztrátként a tőzeget helyettesíthetik. A növények egészségére – a 

magból kioldódó anyagoknak köszönhetően – nagyon jó hatást gyakorolnak. 

3.6.5.2.8. A bio- és zöldhulladékok komposztálása 

A fogyasztói társadalmakban termelődő nagy mennyiségű hulladék az 

elmúlt évtizedekben új utak keresését tette szükségessé a hulladékgazdálkodás-

ban. Számos nyugat-európai országban (pl. Hollandia, Németország) hatalmas 

centralizált, zárt telepeken, magas technikai színvonalon kezdték komposztálni a 

lakossági szilárd hulladékokat és szennyvíztisztítók iszapját. 

A várt eredmény elmaradt, mert a hulladékok szelektálását az üzemek soha 

sem tudták tökéletesen megoldani. Az egész rendszer működtetése, és a centralizált 

jelleg miatt a hulladékok szállítása hatalmas költségekkel járt. A komposzt minősége 

a sok idegen anyag, a hulladékok utólagos válogatása miatt alacsony volt. A sokszor 

bűzös, nehézfémekkel és idegen anyagokkal szennyezett komposztokat nem lehet 

nyereségesen forgalomba hozni, így csak meddőhányók, bányagödrök és betelt hulla-

déklerakók rekultivációjára lehetett felhasználni. A centralizált megatelepek jelentős 

szag- és porkibocsátásukkal még a környezetet is szennyezték. A szerves hulladékok 

ilyen hasznosítása nem járult hozzá a hulladék elhelyezés költségeinek csökkentésé-

hez, és a környezet védelméhez. 

A környezetvédelmi szempontok azonban szükségessé teszik a szerves hul-

ladékok visszaforgatását a természetes körforgásba. Ezen elvek alapján kezdődött 

először parkok, zöldterületek és temetők zöld hulladékainak komposztálása nyitott 

telepeken legtöbbször gazdákkal együttműködve. Az így előállított komposzt már 

gazdaságos és jó minőségű volt. Ezen eredmények alapján fogalmazódott meg a sze-

lektíven gyűjtött lakossági konyhai- és kerti (biohulladékok) hulladékok decentrali-

zált komposztálása, mellyel a depóba kerülő hulladék mennyisége kb. 30-40 %-al 

csökkenthető. Ennek módszerei a leírtakkal megegyezőek. 
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3.6.5.2.9. A komposztok felhasználása 

3.6.5.2.9.1. Általános szempontok 

A komposztok fontos talajjavító és trágyaszerek. Felhasználásukhoz meg 

kell ismerni a komposztok hatását az adott talajra. Amikor a komposztok felhasz-

nálását akarjuk értékelni, azt kell vizsgálni, hogy hatása hogyan befolyásolja a 

talajfunkciók ellátását. Serkenti vagy gátolja a talajokban zajló folyamatokat, ho-

gyan befolyásolja a talajok fizikai tulajdonságait, milyen mértékben járul hozzá a 

tápanyagtőke fenntartásához, a benne található szennyező anyagok milyen mér-

tékben terhelik a talajok puffer kapacitását ? 

A komposztálás során a szerves anyagok mikroorganizmusok segítségé-

vel stabilizálódnak Ennek a folyamatnak a hatására következnek be azok a válto-

zások, amelyek kedvezőek a talajtermékenység szempontjából. A szerves anya-

gok talajtermékenységre gyakorolt hatásait korábban már részletesen elemeztük. 

Foglaljuk most össze ezek leglényegesebb elemeit, a komposztált szerves 

anyagok felhasználásánal kedvező hatásait: 

 kémiai és biológiai hatások 

 fokozzák a talaj biológiai aktivitását, 

 lassú a tápanyag-feltáródás, kicsi a kimosódás veszélye, 

 a magas adszorpciós képesség miatt növelik a talajok tápanyag táro-

ló kapacitását, 

 a szerves anyag mineralizációja közben keletkező CO2 a növények 

által asszimilálódik, 

 a nehezen oldható ásványi tápanyagok a növény által felvehetővé 

válnak a humusz bomlás során képződő savak és mikroorganizmus-

ok által termelt fermentumok hatására, 

 a komposztokban található hormon hatású anyagok serkentik a nö-

vényi növekedést, 

 fokozódik a növények ellenálló képessége a kórokozókkal és kárte-

vőkkel szemben; 

 fizikai hatások 

 stabil talajszerkezet alakul ki, amely csökkenti a porosodás és az 

erózió veszélyét, 

 javul a talajok víz-, hő- és levegőgazdálkodása. 
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A hibátlan komposzt felhasználása során semmilyen kedvezőtlen hatással 

nem kell számolni. A nyersanyagok szennyezettsége és a folyamat tökéletlen le-

folyása esetén azonban kedvezőtlen hatásokkal is szemben találhatjuk ma-

gunkat. 

 Nehézfém szennyezettség elsősorban a kommunális szférából szárma-

zó hulladékok komposztálásakor fordulhat elő. A szabványokban élő-

írt határértékek a tudomány mai állása szerint kerültek meghatározás-

ra. A táplálékláncba a határértékek betartása mellett nem kerülhetnek 

káros mennyiségben nehézfémek. Ezeket figyelmen kívül hagyva 

azonban komoly veszélyt jelenthetnek a komposztok is. 

 A szerves szennyező anyagok (poliaromás szénhidrogének, klórozott 

szénhidrogének) hatásai nagyon összetettek, ezért kevésbé ismertek. 

Az azonban már bizonyítást nyert, hogy ezeknek a vegyületeknek je-

lentős része a komposztálás során lebomlik. 

 A tökéletlen érés során fellépő rothadás termékei (pl. SO2, NH3, NO2, 

szerves savak, hullamérgek stb.) a növényi növekedést gátolják, illetve 

a kártevők jelentős részét vonzzák. 

 Közegészségügyi kockázattal csak az ellenőrizetlen érés során kell 

számolni. 

3.6.5.2.9.2. A komposzt tápanyagszolgáltató képessége és felhasználásának szem-

pontjai 

A komposztok szerves- és tápanyagokban gazdagok. A beltartalmi muta-

tóik többé-kevésbé eltérnek, amit az előállítás körülményeinek és a nyersanyagok 

tulajdonságainak különbségeivel magyarázhatunk (91. táblázat) 

A komposztok trágyázó hatásának megítélése szempontjából azt kell is-

merni, hogy a tápanyagok miként válnak a növény által felvehetővé. 

A nitrogén az egyik legfontosabb növényi tápanyag. A fehérjéket felépítő 

aminosavak nélkülözhetetlen alkotó eleme, ezért hiánya nagyban befolyásolja a 

termés mennyiségét. A talajtermékenység fontos tényezője. A talajok N tartalma 

0,2-0,4 % között változik. A művelt rétegben 95 %-a szerves kötésben van. A tu-

domány mai állása szerint a növények főként ásványi formában (NO3
-
 és NH4

+
) 

képesek felvenni. A növények nitrogén ellátását két fő tényező befolyásolja: 

 hogyan képes a talaj nitrogén tőkéje (szerves kötésű nitrogén) 

mineralizálódni; 
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 a tápanyag-utánpótlásra használt anyagok (trágyák) mennyi ásványi 

nitrogént tartalmaznak. 

91. táblázat: A különböző komposztok nyersanyagoktól függő összetétele 

Paraméter Mérték- Eredet 

 egység Biohulladék
1
 Biohulladék

2
 Zöldhulladék

2
 

  95/96 német min-max min-max 

  átlag átlag átlag 

Szárazanyag. % f.a.  55-65 57-70 

(sz.a.)  61,9 60 65 

Fajsúly g/1 f.a.  500-800 600-800 

  710 700 720 

pH -  7,0-8,0 6,6-8,3 

  7,3 7,6 7,7 

Szerves anyag % sz.a.  25-40 12,8-61,9 

  35,1 33 28,1 

Nitrogén % sz.a.  0,9-1,7 0,41-2,76 

Nössz.  1,2 1,2 0,96 

Foszfor % sz.a.  0,6-1,2 0,24-1,79 

P2O5 össz  0,6 0,8 0,48 

Kálium % sz.a.  0,8-1,7 0,18-2,2 

K2Oössz.  1,0 1,5 0,64 

Magnézium % sz.a.  1,0-2,0 0,15-3,85 

MOössz  0,8 1,3 1,22 

Kalcium % sz.a.  3,5-7,7 0,50-16,0 

Ca0össz.   4,2 5,6 6,45 

Oldható nitrogén mg/l sz.a.  10-300 10-246 

Nmin  72 80 64 

Oldható foszfor mg/l sz.a.  500-2000 190-1600 

  962 1000 690 

Oldható kálium mg/l sz.a.  1800-4800 495-5830 

  3065 3600 1705 

Forrás:  1 1995. év németországi átlag értékei. Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.(1995): 

Kompostanlagen in Deutschland 1995. Kompost Information Nr. 104 Abfall Verlag, 

Stuttgart 

 2 Amlinger, F. (1993): Handbuch der Kompostierung. Ludwig Boltzmann-Instiut für 

biologische Landbau und angewandte Ökologie, Wien 

A komposztokban a nitrogén 80-100 %-a szerves kötésben található. A 

nitrogén mineralizáció nagyban meghatározza a trágyázó értékét. A komposztok 

nitrogén mobilizáló vagy immobilizáló képessége a bennük található könnyen le-

bontható szénforrásoktól és a C/N aránytól függ. 28 hetes üvegházi kísérletek so-

rán az istállótrágyából készült komposzt nitrogén tartalmából 48 %, törköly kom-

poszt esetében 13 %, míg a fakéreg komposztból 6 % mineralizálódott.  

Általánosságban a komposztok nitrogéntartalmának 0-25 %-át vehetik fel 

a növények a trágyázás évében. A nitrogén szolgáltatás mértékét több tényező be-
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folyásolja. A komposzt tulajdonságain túl fontosak a termőhelyi adottságok: a 

klíma, a talajtulajdonságok a nedvességállapot és a termesztés körülményei pl. a 

talajművelés. A gazdálkodás során arra kell törekedni, hogy a komposzt felhasz-

nálása összhangban legyen a termőhelyi adottságokkal, a vetésforgóval és a zöld-

trágyázással. 

A komposztok tápanyagszolgáltató-képességét meghatározza a komposzt 

érettsége is. Általában megállapítható hogy a kevésbé érett komposztok több 

könnyen oldható tápanyagot tartalmaznak, ezért trágyázó hatásuk jobb, bár a nö-

vénynövekedést gátló hatásuk is nagyobb lehet. Az érett komposztok talajjavító 

hatása jobb. Mulcsozásra például a 3-4 hetes, az intenzív lebomlási szakaszon túl-

jutott komposzt (II. III. érettségi fok) tökéletesen alkalmas, tehát, ha nincs szag-

hatása, felhasználható. Ha a komposztot palántanevelésre vagy igényes kultúrák 

virágföldjében használjuk fel, akkor a komposztnak teljesen kiérettnek, földsze-

rűnek kell lennie (V. érettségi fok), nehogy kiégést, vagy gyökérkárosodást okoz-

zon. Tápanyag-utánpótlásra általában a IV vagy V érettségi fokot elért komposz-

tok alkalmasak, hiszen trágyázó hatásuk kedvező, viszont már kellően stabil szer-

ves anyagnak tekinthetők. 

Makrotápanyagokkal a komposztok jól ellátottak. Az érés során a fosz-

for, a kálium, a magnézium, a kalcium és a mikroelemek feltáródnak, a talajba 

kerülve a növények számára felvehetők. A komposztokkal a növények foszfor és 

kálium ellátása minden kiegészítés nélkül megoldható, illetve rendszeres haszná-

lata következtében a talajok tápanyagtőkéje gazdagodik. Külön említést érdemel 

a komposztok kalcium tartalma. Egyfelől a gazdasági növények kalcium igényét 

fedezi, másfelől a talaj savanyúságát csökkenti. 

A komposzt felhasználásának hatása nemcsak a termés mennyiségében 

mutatkozik meg. Az ökológiai gazdálkodás minden irányzata különös hangsúlyt 

fektet a termés különleges minőségére, amelynek a mérhető paraméterei a 

beltartalmi mutatók. A rendszeres komposzt használat során a termés biológiai 

értéke nő. Szőlő kísérletek során bebizonyították, hogy a must aroma- és szín-

anyagokban gazdagabb a komposzttal kezelt területeken, a spenótban magasabb 

C-vitamin-tartalmat, paradicsomnál kedvezőbb sav-és cukortartalmat mutattak ki. 

Manapság különösen a friss zöldség előállítás során fontos szempont a nitrát tar-

talom csökkentése. A növények nitrát tartalmát sok tényező határozza meg, ame-

lyet a gazdának nem áll módjában befolyásolni pl. az évjárat, a megvilágítás idő-

tartalma, a hőmérséklet. A trágyázás hatását azonban nem lehet elvitatni. A leg-

pontosabban meghatározott műtrágyaadaghoz képest is a komposzt felhasználás 
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jelentősen csökkenti a nitrát-tartalmat. Trágyázási kísérletben a kontrollnak (100 

%) tekintett műtrágya kezeléshez képest a csontőrlemény esetén 65 %-ra, kom-

poszt használatkor 35 %-ra csökkent a nitrát-tartalom. A termés mennyiségekben 

azonban nem volt szignifikáns különbség. 

A komposztok talajjavító tulajdonságát is figyelembe véve megállapítha-

tó, hogy sokoldalú hatásának köszönhetően a termés mennyiségét és minőségét 

hosszú távon kedvezően befolyásolja. 

3.6.5.2.9.3. A kijuttatás időpontja és módja 

A komposztok felhasználása kismértékben eltér az istállótrágyáétól. A kijut-

tatás eszköze általában szervestrágya-szóró. A komposztszemcse mérete kisebb (1-4 

cm), ezért a trágyaszórót át kell alakítani, növelni kell a marófogak számát és sűrűsé-

gét. A kiszórás gyakorlati végrehajtása hasonló az istállótrágyázáshoz. Vannak üze-

mek, ahol a komposzt kiszórását nagy teljesítményű műtrágyaszórókkal végzik. En-

nek az a feltétele, hogy a komposzt megfelelően száraz legyen (30-35 % nedvesség-

tartalom), mert ellenkező esetben a gép könnyen eltömődhet. 

A kijuttatás időpontja változó lehet. Ellentétben az istállótrágyákkal a 

komposztok esetében nem kell jelentős ammónia veszteséggel számolni a talajra 

kiszórás után. Ez a tulajdonság megkönnyíti a munkák szervezését, hiszen a ki-

szórás után nem kell azonnal talajba keverni. Talán csak a téli kijuttatás ellen szól 

az, hogy az átfagyás és a túlzott kiszáradás rontja a komposzt hatását. Az olvadó 

hó hatására tápanyagok is kimosódhatnak a talaj felszínére szórt komposztból, 

ezzel veszélyeztetve a talajvizet. A kiszórás időpontját meghatározó tényezők: 

 üzemi termelési szerkezet (főként a vetésforgó); 

 termőhelyi viszonyok (talajtípus, csapadék viszonyok);  

 rendelkezésre álló erőforrások (gépek, emberek); 

 munkacsúcsok megoszlása. 

Stájerországi gazdák körében általános gyakorlat a vetés előtti kiszórás, 

magágykészítéssel egy időben történő bedolgozás. Gabonák esetén pedig a kom-

posztot kora tavaszszal fejtrágyaként alkalmazzák. Alsó-Ausztriában viszont 

gyakori az elővetemény betakarítása utáni kiszórás. Ennek az a magyarázta, hogy 

ebben az időszakban a legtömörebb a talaj. A kiszórás után forgó boronával a 

zöldtrágya vetéssel egy időben a feltalajba keverik. Saját tapasztalataink a vetés 

előtti kiszórást támasztják alá. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kiszórás módja 

és időpontja csak az adott üzem ismeretében határozható meg. 
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Általános érvénnyel elmondható, hogy a komposztokat nem kell mélyen 

talajba dolgozni. Ez alól csak a humuszban szegény homok talajok képeznek ki-

vételt, ilyen esetben célszerű a komposztok alászántása mélyebb rétegekbe. 

3.6.5.2.9.4. A komposztadag 

Az adag meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a komposztok sok-

oldalú trágya és talajjavító szerek, hatásmechanizmusok összetett. A trágyázóhatás 

elemzésén alapuló vizsgálatok 10-30 t/ha adagot javasolnak, N műtrágya kiegészítés-

sel. Az adag megállapításakor itt nem veszik figyelembe a komposzt talajjavító hatá-

sát. Az ökológiai gazdálkodásban felhasznált mennyiség gabonák esetén az elővete-

ménytől és a fajtától függően 10-50 m
3
. Nagy tápanyagigényű kapás kultúrák esetén 

(pl. kukorica, tök) az adag 25-50 m
3
 között változik. A 92. táblázatban a különböző 

szerzők által javasolt komposztadagokat tüntetjük fel.  

92. táblázat: Különböző szerzők által javasolt komposztadagok  

szántóföldi növényeknél 

(Forrás: Crepaz, 1991; Dunst, 1991; Gottschall, 1990; Steinlechner-Katter, 1991) 

Növény Adag Szerző 

Gabona 10-15 t/ha Gottschall (1990) 

 20-50 m
3
/ha Dunst (1991) 

 10-15 m
3
/ha Crepaz (1991) 

Kukorica 10-25 t/ha Steinlechner és Katter (1991) 

 25-30 m
3
/ha Crepaz (1991) 

 30 m
3
/ha Dunst (1991 

Repce 10-25 t/ha Steinlechner és Katter (1991) 

 25-30 m
3
/ha Crepaz (1991) 

Tök (olaj) 30 m
3
/ha Dunst (1991) 

Takarmány répa 30 t/ha Gottschall (1990) 

Burgonya 10-25 t/ha Gottschall (1990) 

 20 m
3
/ha Crepaz (1991) 

Az alábbiakban (93. táblázat) néhány eseten keresztül mutatjuk be, ho-

gyan lehet a komposzt felhasználását beilleszteni a vetésforgóba, és így jó termés 

eredményeket elérni. Ezek osztrák és német példák, mivel korszerű hazai tapasz-

talatok jelenleg még nincsenek. 
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93. táblázat: A komposztálás beillesztése a vetésforgóba 

(Forrás: Crepaz, 1991; Dunst, 1991; Gottschall, 1990; Steinlechner-Katter, 1991) 

Példa Talaj Terméseredmény Trágyázás Vetésforgó Komposzt adag 

1. példa könnyű, 

homokos-

vályog 

nagyon jó (korábbi ered-

ményekhez képest) 

komposzt a vetésfor-

góban és zöldtrágyá-

zás 

búza - tök - tönköly - 

tök - ő. árpa - tök - 

lóbab (zöldtrágya) - 

tök - búza 

gabona, tök:  

30 m
3
/ha  

zöldtrágya:  

5 m
3
/ha 

2. példa homok nagyon jó (korábbi ered-

ményekhez képest) 

komposzt a vetésfor-

góban és zöldtrágyá-

zás 

lóbab - búza - tök - 

v.here - rozs - zab - 

lóbab 

tök: 25 m
3
/ha  

többi növény: csak 

szalma, és zöld-

trágya 

3. példa agyagos- 

vályog 

jó gabona termés (a szom-

szédos üzemekhez képest) 

komposzt és istálló-

trágya, zöldtrágyázás 

füveshere (2 év) - búza 

(rozs) - lóbab ritkán 

tök, kukorira vagy bur-

gonya) - tönköly - fü-

veshere (2 év) 

gabona, tök, bur-

gonya: 30 m
3
/ha 

kukorica: istálló 

trágya 30 m
3
/ha 

4. példa közép 

kötött 

vályog 

szép, egészséges növények 

(a korábbiakhoz képest) 

komposzt a vetésfor-

góban, zöldtrágyázás, 

a kapásoknál mindig, 

gabonáknál eseten-

ként komposzt 

füveshere (2 év) - tök, 

silókukorica- búza - 

lóbab - t. árpa - füves-

here (2 év) 

kapások:  

0-25 t/ha 

5. példa kötött, 

agyagos-

vályog 

egészségesebb, szebb ku-

korica állomány kezdetben 

gyengébb fejlődés, később 

kedvezőbb levél index (a 

szomszédos üzemekhez 

képest) 

komposzt a vetésfor-

góban, zöldtrágyázás. 

füveshere (2 év) - 

landsbergi keverék 

(olasz perje, bükköny, 

bíborhere) - kukorica - 

zab - (a vetésforgót a 

talaj állapotnak megfe-

lelően módosítják) 

0-25 m
3
/ha 

6. példa kötött, 

agyagos- 

vályog 

műtrágyázással megegyező 

kukoricatermés 

komposzt a vetésfor-

góban, zöldtrágyázás 

füveshere (1 év) - ku-

korica - lóbab - búza - 

füveshere (1 év) 

kukorica:  

25 m
3
/ha 

búza: 20 m
3
/ha 

7. példa homokos 

vályog 

jó tök termés (a trágyázási 

irányelv szerint) 

komposzt a vetésfor-

góban, zöldtrágyázás 

kapás (burgonya, tök, 

kukorica) - gabona - 

lóbab - zab - kapás 

kapások:  

30 m
3
/ha 

gabonák:  

10-20 m
3
/ha 

8.példa homok nagyon jó gabona termés (a 

trágyázási irányelv szerint) 

komposzt és marha-

trágya a vetésforgó-

ban, zöldtrágyázás 

búza - tönköly - rozs - 

zöldtrágya (here) - 

búza 

tönköly: 0 m
3
/ha 

többi növény ese-

tén: 25 m
3
/ha 

9. példa agyagos-

vályog 

nagyon jó termés kapások-

nál (burgonya, tök) (az 

előző évekhez viszonyítva) 

komposzt és marha-

trágya a vetésforgó-

ban, zöldtrágyázás  

tök - burgonya - zöld-

ségek - zöldtrágya (fü-

veshere 2 éves) 

kapások: 5 m
3
/ha 
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3.6.6. Növényvédelem  

 

3.6.6.1. A növényvédelem célja és környezeti problémái 

Az emberi tevékenységnek szerves része a mezőgazdasági termelés, 

amely tágabb értelmezésben – mint azt korábban már kifejtettük – nem egyszerű-

en a „hagyományos” mezőgazdasági termékek (élelmiszer, nyersanyag) előállítá-

sát, hanem ezek mellett a víz, a levegő, a természeti környezetünk elemeinek 

(élőhelyek, élőlények), valamint a táj és az ehhez tartozó esztétikai értékek meg-

őrzését, újratermelését is jelenti. Más szavakkal úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

mezőgazdaság környezeti hatásai napjainkra legalább olyan fontosakká váltak, 

mint árutermelő teljesítményei. 

A növényvédelem, mint a növénytermelés része, a természetes folyama-

tokba és ezzel környezetünkbe avatkozik be a kitűzött célok megvalósítása érde-

kében. Célja a különböző károsító szervezetek által okozható kártétel megelőzé-

se, csökkentése, a károsítók és a kártétel elfogadható szint alatt tartása. Ezek 

megvalósításához számos módszer, eszköz áll rendelkezésre, amelyek alkalmazá-

sa, kihatása térben és időben igen széles skálán mozog, így a mezőgazdaság kör-

nyezeti hatásait leginkább talán éppen a növényvédelem határozza meg. 

A mezőgazdasági termelés környezetkárosító hatásai közül az egyik legfon-

tosabb a természetidegen vegyszerek, mérgek rendszeres használata a károsítók kiir-

tása valamint a termésnövelés céljából, hiszen ez a beavatkozás jelenti a legkifejezet-

tebb veszélyt mind a természetre, mind pedig a fogyasztóra és a fölhasználóra.  

Az ezzel kapcsolatos kockázatok már régóta közismertek, számtalan tu-

dományos publikáció, illetve egyéb "népszerűsítő" beszámoló, riport jelent és je-

lenik meg róluk. Mégis ezek a közvetlenül és közvetve, rövid és hosszú távon 

kárt okozó, kockázatot jelentő módszerek tovább élnek és tovább használják azo-

kat. Ezek változatlanul a növényvédelem alapelemei. Azé a növényvédelemé, 

amely alapfeladatának tekinti a termesztett növények egészségének megvédését 

és termőképességének minél magasabb szinten tartását. Ez a célmeghatározás 

azonban hiányos, hiszen úgy kellene mindezt elérni, hogy közben ne okozzunk 

kárt a termékeket fogyasztóknak, a termelőknek és nem utolsó sorban a mostan-

ság gyakran emlegetett környezetnek.  

A huszadik század '50-es éveitől a '80-as évek végéig – amint azt már 

könyvünk bevezető, helyzetelemző fejezeteiben korábban részletesen elemeztük 
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– a növényvédő szerek felhasználásának robbanásszerű, csaknem töretlennek tű-

nő növekedése, megsokszorozódása, szinte kizárólagossága a világ „fejlettebb” 

részében szembetűnő. Részben ennek következtében rendkívül nagyokká váltak a 

terméshozamok is. A nagy hozamok adta elégedettség, a biztosnak, mi több töké-

letesnek hitt hatékonyság az egyéb növényvédelmi eljárások visszaszorulását, el-

tűnését okozta, így ezt a 30-40 éves periódust a vegyszeres védekezés egyedural-

ma jellemezte, ami abban is megnyilvánult, hogy az 1950-es évek óta kb. a 12-

szeresére nőtt a peszticid-felhasználás.  

Az előre nem látott káros mellékhatások azonban hamarosan jelentkez-

tek. Mérgeződtek a vegyszereket felhasználók, szennyeződtek a vizek, a nehezen 

bomló vegyszerek felhalmozódtak a talajban, a táplálékláncban. Mindez hal- és 

vadpusztulást okozott, de sok esetben elhullottak a haszonállatok, és mérgezést 

szenvedett maga a természetes/mesterséges tápláléklánc csúcsán helyet foglaló 

fogyasztó is. Ezek a jelenségek a legszembetűnőbbek, de a vegyszerek káros ha-

tása kiterjed a teljes növényvilágra (baktériumok, gombák, algák, zuzmók, páfrá-

nyok, nyitvatermők), valamint az állatvilágra (protozoák, férgek, ízeltlábúak, ké-

téltűek, hüllők, madarak, emlősök) is.  

Ezzel összefüggésben a védekezéssel – paradox módon – növekedett a kár 

is, mivel például az állati kártevők (főleg az ízeltlábúak) természetes ellenségei – 

amelyek az esetek nagy részében érzékenyebbek a vegyszerekre, mint a célszerveze-

tek – valósággal megtizedelődtek és nagyon visszaszorultak. Ez természetesen magá-

val hozta a kártevők fölszaporodását, sőt a korábban ragadozókkal és élősködőkkel 

„sakkban tartott” látens növénypusztítók valóságos kártevőkké váltak.  

Ezen túl a széles hatásspektrumú készítmények egyoldalú használatának kö-

vetkeztében a szerekre rezisztens kártevők válogatódtak ki, amelyek irtásához – mert 

a cél a teljes kiirtás volt – egyre nagyobb mennyiségű és újabb hatóanyagok voltak 

szükségesek. 1990-ben körülbelül 600 rovar- és atkafaj volt rezisztens legalább egy 

növényvédő szerrel szemben. Ezek döntő többsége mezőgazdasági kártevő és csak 3 

%-a hasznos szervezet. Legalább 35 ízeltlábú faj ellenálló a rovarölő szerek négy leg-

fontosabb típusával szemben. Ez a rezisztencia természetesen nem csak az ízeltlábú-

ak, hanem – jóval kisebb számban ugyan, de – a kórokozók és a gyomok között is 

jelentkezett. A peszticidgyárak a problémát újabb hatóanyagokkal és a meglévők 

kombinálásával próbálták és próbálják megoldani. 

A helyzetet ugyanakkor nemcsak ökológiai, toxikológiai és hatékonysági 

szempontból kell elemezni, hanem gazdasági és energetikai szempontból is. A 

jelenleg alkalmazott növénytermesztési és növényvédelmi technológiák rendkívül 
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energiaigényesek. Az eddig tapasztalt trendek alapján a vegyszerfelhasználás nő, 

s ezekkel együtt a vegyszerárak s a kijuttatási költségek is emelkednek. 

Összefoglalva az eddigieket leszögezhetjük, hogy a vegyszeres növény-

védelem nem képes tartós, megbízható, energiatakarékos és veszélytelen módon 

ellátni a feladatát. A további erőltetett kémiai versengés az élővilággal az egyéb 

szennyezési forrásokkal együtt katasztrofális kihatással lehet a bioszférára. De 

akkor mit tehetünk? Hogyan védhetjük meg haszonnövényeinket, termésünket?  

A helyes megoldások keresése során segíthet, ha először tisztázzuk a 

„kártevő”, mint élőlénykategória eredetét, kialakulását. A „kártevők” kialakulása 

emberi tevékenység következménye! A természetben csupán a növényi biomasz-

sza 1 %-át fogyasztják el a rovarok és más növényevők. Termesztett növényeink-

nek viszont 20-100 %-a (átlagosan 30 %-a) veszélyeztetett. Ennek magyarázata 

abban áll, hogy  

 a vad növények jelentős ellenálló képességgel rendelkeznek számos 

károsítóval szemben, így azok népességei csak lassan vagy egyáltalán 

nem képesek kifejlődni; 

 a természetes ökoszisztémákban az egyes kártevők tápnövényei nehe-

zen fedezhetők föl, ami a kártevők szétszóródásához majd pusztulásá-

hoz vezet; csak kevés egyed talál rá a tápnövényre, és szaporodik; 

 természetes körülmények között a kártevők ellenségeinek tömkelege él, és 

szorítja le a károsítók népességét alacsony szintre (még az 

agroökoszisztémákban is sok potenciális kártevőt tesznek ártalmatlanná, 

tartanak kárszint alatt az őshonos természetes ellenségek).  

Az ismertetett tényezők kombinációja az, amely a természetben meggá-

tolja a károsítók fölszaporodását. 

Ezzel szemben a mezőgazdaság létrehozta a genetikailag azonos kultúr-

növények monokultúráit, amelyeket optimális körülmények között tartanak fönn 

és termesztenek ugyanabban a földrajzi régióban, területeken sok-sok éven át. 

Mindez a károsítók fölszaporodásához, sőt szaporodási ütemük növekedéséhez 

vezet. Eközben a természetes ellenségek fönnmaradása a monokultúrákban egyre 

nehezebb, mert hiányt szenvednek legfontosabb forrásaikban. 

Mindezzel az ember rendkívül kedvező körülményeket teremtett a károsí-

tóknak, megteremtve számukra a könnyebben hozzáférhető és tápanyagban dú-

sabb táplálékot, egyszersmind korlátozta vagy elpusztította eredeti ellenségeiket. 

Ráadásul a növények, termények és egyéb anyagok szállításával akaratlanul káro-
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sítók százait hurcolta be olyan területekre, ahol azok azelőtt nem fordultak elő, 

További hozzájárulást jelentettek mindehhez a vegyszeres növényvédelem már 

említett hozadékai: a természetes ellenségek hatékonyságának csökkentésével ad-

dig féken tartott „látens” kártevők teljes értékű károsítókká váltak, illetve rezisz-

tens populációk jelentek meg (Bozsik, 2001). 

3.6.6.2. A növényvédelem és az élővilág 

Tovább bonyolítja a kérdést, hogy a növényvédelem és az élővilág kapcsola-

ta nem csupán táblaszinten, helyi léptékben, hanem táji, regionális léptékben is meg-

jelenik. Az élővilág tagjai egymással bonyolult táplálkozási láncokon keresztüli füg-

gő viszonyban vannak. A környezet- és tájgazdálkodás növényvédelmi rendszerének 

kialakításához lássuk először ennek néhány aspektusát. 

3.6.6.2.1. Tájhasználat, tájelemek és funkcióik 

A növényvédelem és a terület/tájhasználat térbeni elemeinek és a szabá-

lyozás lehetőségeinek kapcsolatát mutatja az alábbi séma (Kiss et al. 1993)  

(94. táblázat). 

94/a. táblázat: A tájelemek mint élőhelyek és funkcióik 

Régió Farm/gazdaság Kultúrnövény táblája 

Mezőgazdasági termelés szántóföldi kultúra 

állókultúrák 

zöldségfélék 

rét, legelő 

termesztett/gazdanövények, 

betegségek, kártevők, 

gyomnövények, 

hasznos szervezetek 

nem célszervezetek 

Nem mezőgazdasági termelés 

(nemzeti parkok, pihenő területek, erdők) 

pufferterületek szegélynövények 

94/b. táblázat: A károsítók szabályozásának és a természet újratermelésének  

térbeli lehetőségei  

Megnevezés Regió Farm/gazdaság Kultúrnövény táblája 

A természet újratermelése +++ ++ + 

Károsítószabályozás + ++ +++ 

+ a jel az adott térbeli szinten a befolyásolás erősségét jelenti 

A táj számos elemet tartalmaz, így például a termelést szolgáló mezőgaz-

dasági területek, a stabilitást szolgáló természetvédelmi területek, nemzeti par-

kok, egyéb védelmi funkciójú elemek (erdők, erdősávok, talajvédő gyepek stb.) 

ipari, közlekedési, üdülési és lakó stb. területek. Ezek az adott talajviszonyokra 

épülve jellemző növény- és ebből eredő állattársulásokkal rendelkeznek. A társu-
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lások közötti kapcsolatot meghatározza – többek között – ezen élőhelyek nagysá-

ga, elrendeződése (Bunce et al., 1993).  

Hazai viszonylatban a mezőgazdasági területek – arányuk miatt is – je-

lentős élőhelyeknek tekintendők. A mezőgazdaság eddigi termelés orientációja 

minden bizonnyal módosul termelési és fenntartási irányba. A mezőgazdasági 

termékek világpiacának telítettsége, termelési kvóták az Európai Unión belül (ga-

bonaterületek csökkentése, ugaroltatás támogatása) ezt valószínűsítik. A társada-

lom a mezőgazdasági tevékenységből ezidáig elsősorban a termelést fizette meg a 

piacon keresztül. Előbb-utóbb viszont a termelés mellett – társadalmi szinten – a 

környezetfenntartás, megőrzés megfizet(tet)ésével is számolnunk kell. 

Regionális szinten egyes területek fásítása, gyepesítése hozzájárulna egy 

változatosabb, funkciójában is összetett táj kialakításához. A különböző élőhe-

lyek (kultúrnövények táblái, erdők, gyepek, stb), mint szélesebb táplálékspekt-

rum, mint eltérő abiotikus tényezőjű helyek nagyban hozzájárulnak a fajvédelem-

hez, az élővilág sokszínűségének megőrzéséhez, a harmonikus környezethaszná-

lathoz és ezzel egyszersmind a megelőző (preventív) növényvédelem eredmé-

nyességének, hatékonyságának növeléséhez is. 

3.6.6.2.2. Szegélybiotópok 

Az élőhelyek közötti fajáramlást (és minőségbeni átmenetet) szolgálják 

például az ún. szegélybiotópok (a táblákat szegélyező fa- és cserjesorok, lágyszá-

rú aljnövényzet), amelyek kisebb területet foglalnak el. Bár még sok esetben kér-

déses, hogy egy faj metapopulációja képes-e ilyen szegélybiotópban hosszú időn 

át fennmaradni, az vitathatatlan, hogy ezen biotópok – akár mint átmeneti élőhe-

lyek, akár mint élőhelyek közötti összekötő folyosók – a fajok fennmaradásában 

jelentős szerepet játszanak. 

E szegélybiotópok jelentősége először azokban az országokban (Néme-

tország, Hollandia) vetődött föl, ahol a mezőgazdasági termelés intenzitása, a 

környezet terhelése a legnagyobb volt. A Németországban élő mintegy 3 000 nö-

vényfajból például 822 található vörös listán. A kémiai növényvédelem jelentős 

szerepet játszik ezek veszélyeztetésében.  

A táblaszegélyekről sok, jól ismert ragadozó és parazita rovar telep-

szik be a kultúrnövény táblájába. Ezek, (pontosabban egyes fejlődési alakjaik) 

a táblaszegélyi növényeken táplálkozhatnak. Egyes virágzó növények (Daucus 

carota, Matricaria ssp., Pastinaca sativa stb.) táplálékkal (pollennel, nektár-
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ral) szolgálnak a parazitoidoknak, predátoroknak (Neuroptera, Hymenoptera, 

Syrphidae, Cantharidae). Innen e fajok a táblába települve csökkenthetik a 

kártevők egyedszámát.  

Ismertek kisérletek a táblaszegélyek növényösszetételének kialakítására 

azzal a céllal, hogy egy – lehetőleg időben minél hosszabb – virágzó szegély ala-

kuljon ki (Heitzmann, Lys és Nentwig, 1993). A szegélyi növényzeten gazdag 

fitofág állategyüttes is található. Ezek közül a nem kártevő (indifferens) fajok 

fontos táplálékforrások lehetnek a ragadozóknak a kártevők felszaporodása előtti 

vagy utáni időszakban. Ugyancsak fontos szerepe lehet a szegélynek a betakarítás 

után, amikor az állatok a szegélyre vonulnak táplálkozni, telelni. 

Magyarországi viszonyokat tekintve a táblaszegélyek léteznek, vagy ahol 

megszüntették azokat, helyreállításukat szorgalmazni és támogatni kell. A ren-

delkezésre álló tapasztalatok valamint az elvégzendő hazai kutatások eredményé-

re alapozva a szegélyek olyan tudatos gondozására van szükség, amely esztétikai, 

valamint faj- és diverzitásmegőrzési céloknak egyaránt eleget tesz. 

3.6.6.2.3. Kultúrnövények táblái, mint élőhelyek 

A Jermy Tibor vezette hazai agroökoszisztéma vizsgálatok is bizonyítot-

ták, hogy a kultúrnövények tábláin óriási fajszámban lehet kimutatni ízeltlábúa-

kat. Egyes futóbogár fajok (pl. Poecilus cupreus, Platynus dorsalis) előnyben ré-

szesítik (legalábbis életük egy szakaszában) a nyitott növényállományokat (pl. 

búzát) a zártabb, sötétebb táblaszegélyi növényzettel szemben. Számos ragadozó 

és parazita rovarfaj követi a kultúrnövény táblájában a fitofág (kártevő) fajok fel-

szaporodását. A kultúrnövények táblája tehát ha minőségben más is, mint a ke-

vésbé bolygatott területek, de fontos élőhely. Ebből adódóan a növényvédelmi 

(főként inszekticides) beavatkozásoknál még komoly lehetőségek vannak a nem 

célszervezetek védelmére, kímélésére (Kiss et al., 1993, 1994; Tóth, 1997).  

Folyamatosan születnek laboratóriumi és szabadföldi eredmények a 

peszticidek hasznos szervezetekre (ragadozók, paraziták) gyakorolt hatásáról, s 

készülnek ajánlások a környezetkímélő védekezési technológiákban alkalmazható 

peszticidekre (lásd a magyarországi gyümölcsösök integrált védekezési ajánlatá-

ban a peszticidek zöld, sárga, piros minősítése, az IOBC munkacsoportok 

peszticidtesztelési eredményei). A felhasználandó peszticidek mellett azok for-

mulázása, a kijuttatás időzítése, módja stb., adalékanyaggal vagy a fertőzés mér-

tékétől függő kijuttatása, az így elért dóziscsökkentés, a természetes anyagok 

(növényi olajok, Kiss et al. 1995) még további lehetőségeket kínálnak. Az integ-
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rált növényvédelem fejlődési irányát tekintve egyöntetű a vélemény, hogy a 

peszticid, anyag, energia tekintetében alacsony ráfordítású ("low input") termelés 

szükségszerűen megköveteli a szellemi ráfordítás, tudás növelését. 

3.6.6.3. Az alkalmazkodó növényvédelem eszköztára 

Milyen elvekre építhető és milyen eszközöket használhat tehát a környe-

zet- és tájgazdálkodás növényvédelmi rendszere?  

3.6.6.3.1. Az alapelv: a prevenció 

Példa lehet e tekintetben az orvostudomány fejlődése, jelenkori stratégiavál-

tása. Az orvostudomány ugyanis napjainkra felismerte, hogy a gyógyítás leghatéko-

nyabb eszköze a prevenció, a megelőzés. Az agrártudománynak, ezen belül a nö-

vénytermesztésnek is törvényszerűen el kell jutnia ehhez a felismeréshez. Amint a 

humán medicinában is csak a végső eszköz a gyógyszer, illetve az operáció, és még 

ezeken belül is vannak természetes készítmények és gyógymódok, úgy a 

fitomedicinának is hasonlóan kell a növényvédelemhez közelítenie.  

Minél előbb következik be ez a felismerés, annál kevésbé károsodik környe-

zetünk, egészségünk, egyúttal annál kisebb külső energiabevitellel leszünk képesek 

egységnyi termést előállítani és ezzel a termelés hatékonyságát is javítani. 

A prevenció fogalmán azonban nagyon sok mindent érthetünk, és ez 

számos félreértésre adhat okot. A fogalmat a kémiai növényvédelem is használja, 

de ezalatt legtöbbször a károsítók megjelenése előtti, "preventív" (presoving
14

, 

preemergens
15

, postemergens
16

) vegyszeres kezelést ért. Az ilyen „prevenció” áll 

legmesszebb az alkalmazkodó növénytermesztés, a környezet- és tájgazdálkodás 

stratégiájától, amely éppen az ilyen „menetrendszerű” („biztos ami biztos”) 

vegyszerezést igyekszik elkerülni. A prevenció az alkalmazkodó növénytermesz-

tésben a biológiai, ökológiai, technológiai eszközök növényegészségügyi 

szempontú összehangolását jelenti. (A karantén vagy a veszélyes károsítók el-

leni kötelező védekezés indokoltsága természetesen nem kérdőjelezhető meg! ) 

                                              
14

 presoving: vetés előtti permetezés 
15

 preemergens: kelés előtti (vetés utáni) permetezés 
16

 postemergens: kelés utáni (állomány-)permetezés 
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3.6.6.3.2. Az alapmódszer: a megfigyelés és előrejelzés 

Az 1970-es években, mikor a kémiai növényvédelem szinte elfelejttette 

velünk, hogy más megoldások is léteznek (például agrotechnikai növény-

védelem), a „menetrend szerinti” permetezés és porozás terjedt. Ekkor függet-

lenül attól, hogy területünkön a kártevő előfordult vagy sem, meghatározott idő-

közönként védekezésekre került sor. Mindez főként a fungicidek alkalmazására 

vonatkozik, ahol a megelőzés a szerek hatása miatt sokkal jelentősebb volt, mint 

a kuratív (gyógyító) hatás. A fungicides permetezések tehát intenzív kultúrákban 

(üvegház, alma, szőlő stb.) heti rendszerességgel kerültek tervezésre, és ebbe 

szükség szerint kevertek inszekticideket (Darvas, 2000). 

Mindezen lényegbevágóan segít az előrejelzés, amikor környezeti para-

méterek segítségével a területen pontosítjuk, hogy amikor egy kórokozó fertőzé-

séhez megteremtődtek a feltételek, jelen van-e a fertőző ágens? Nem könnyű fel-

adat, hiszen rendszeres mérést és szántóföldi táblaszintű felvételezést feltételez. 

Az előrejelzéshez számtalan eljárás ismert, és többnyire a kártevő biológiájának 

ismeretéből származó adatgyűjtésre támaszkodik (Darvas, 2000). 

Rovarok esetén a szexferomon
17

 csapdák teremtették meg azt a lehetősé-

get, hogy viszonylag könnyen mérjük, hogy területünkön előfordul-e a kártevő. 

Lepkéknél párzáskor a nőstények bocsátanak ki olyan ivari csalogató anyagokat, 

amelyek alapján a hímek megtalálják őket. Ezeknek az illékony vegyületeknek a 

leírása és csapdába helyezése a szexferomon csapdák lényege. Ezek a csapdák 

többnyire specifikusan csak a célrovart fogják. A csapdában való megjelenésük 

és fogási számuk változása tájékoztat a permetezés szükségességéről. Amennyi-

ben a csapdánk nem fog, az üzenet világos, nem kell az illető faj ellen védekezni, 

ha viszont fog bizonyos számú rovart, akkor további pontosítás kérdése, hogy vé-

dekezzünk-e. Nem kerülhetjük el tehát a további adatfelvételezést, hiszen a csap-

da a párzásra kész hímeket gyűjti. A párzást követi a nőstény érési táplálkozása, 

míg a lerakott tojásokban embrionális fejlődésre kerül sor. A területünkön tehát 

növényvizsgálattal kell meggyőződni a fogást követő napokban, hogy megjelen-

tek-e a növényevő első stádiumú lárvák. Ezek idegmérgek esetén a leginkább 

méregérzékenyek; a detoxifikációs enzimkészlet ugyanis a posztembrionális fej-

lődés során, a táplálékban lévő másodlagos anyagok enzimindukciós hatására bő-

vül (Darvas, 2000).  

                                              
17

 szexferomonok: a rovarpárok egymásra találásában szerepet játszó illékony anyagok, ame-

lyeket az egyik ivar bocsát ki. 
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Az előrejelzés kapcsán el kell gondolkoznunk azon, hogy mi legyen az a 

szint, amikor védekezünk. Ennek természetesen van egyfajta gazdasági oldala, amely 

szerint azt a védekezést kell végrehajtani, amelyiknél az elkerült kár értéke nagyobb, 

mint a permetezés teljes költsége. E közben elfelejtkezünk a krónikus hatások miatti 

folyamatos egészségügyi kockázatunkról, amelynek legjelentősebb elszenvedői a 

permetezőmesterek, s főként azok, akiknek nincsenek ezen a téren óvatosságra intő 

ismeretei. Jó lenne megjegyeznünk, nem kell mindent és mindíg kiirtani. A permete-

zéshez kártételi küszöbszintek tartoznak, azaz bizonyos fertőzöttségi szint alatt nem 

szükséges mindjárt a növényvédő szerekhez nyúlni (Darvas, 2000).  

3.6.6.3.3. Az eszköztár 

Eddig a növényszerkezettel, vetésforgóval, a fajtakérdéssel és a táp-

anyagellátással kapcsolatban már számos olyan agrotechnikai és egyéb szempont-

ra hívtuk fel a figyelmet, amelyek megakadályozhatják az epidémia kialakulását, 

illetve csökkenthetik annak káros következményeit. Foglaljuk most össze az al-

kalmazkodó növényvédelem eszköztárát, a környezet- és tájgazdálkodás növény-

védelmi alapmódszereit (45. ábra). Ezeket két csoportra oszthatjuk: 

 indirekt (közvetett) módszerek, amelyek pótlólagos energiabevitelt 

nem igényelnek, és elsősorban a megelőzést szolgálják; 

 direkt (közvetlen) módszerek, amelyek pótlólagos energiabevitelt igé-

nyelnek, és elsősorban a kialakult epidémia, gradáció leküzdését szol-

gálják. 

A 45. ábra részegységeinek számozása (1-6) azt a sorrendet is mutatja, 

amely sorrendben az egyes eszközöket célszerű igénybe venni. Vegyük sorra eze-

ket az eszközöket. 

1. Agrotechnikai, gazdálkodási eszközök:  

 termőhely-megválasztás, 

 növényszerkezet, 

 vetésváltás - vetésforgó,  

 talajművelés, 

 trágyázás (beleértve a meszezést is),  

 szervesanyag-pótlás, 

 humuszgazdálkodás, 

 vetési technika stb. 

2. Rezisztens/toleráns fajták alkalmazása. 

3. Hasznos (ragadozó és parazitoid) állatok védelme, elsősorban: 
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 rágcsálókat, rovarokat gyérítő, pusztító madárfajok (madárvédelem),  

 entomofág rovarok, ragadozó atkák stb. 

4. Biológiai eszközök: a gyakorlati növényvédelem legfiatalabb ága, többsé-

gük fejlesztés alatt áll, pl.: 

 entomofág rovarok tömegtenyésztése és kihelyezése, 

 baktérium-, gomba- és víruspreparátumok alkalmazása. 

5. Fizikai és mechanikai eszközök: 

 mechanikai gyomirtás (tarlóápolás, sekély művelés, sorköz-kulti-

vátorozás, stb.), 

 mechanikai kártevőgyérítés (pl. pneumatikus burgonyabogár-gyűjtés), 

 termikus (pl. lángszóróval történő égetéses) gyomirtás, 

 szex-, fény-, illat- és színcsapdák alkalmazása (rágcsálók, káros mada-

rak, rovarok stb.). 

6. Kémiai eszközök: a növényvédelem leghatékonyabb, de egyben legveszé-

lyesebb eszközei, amelyeket csak valóban súlyos kártételek elhárítására 

szabad használni. Fel kell hagyni a rendszeresen ismétlődő, programszerű 

permetezésekkel. Ehelyett célzottan, a kártétel gazdasági küszöbértékének 

elérése esetén, előrejelzés alapján kell ezeket bevetni. Kerülni kell az 

olyan szintetikumok használatát, amelyek a természetben nem fordulnak 

elő. Előnyben kell részesíteni a természetes hatóanyagokat, az ökológiai 

védelmet, a szelektív kemikáliákat és eljárásokat. A vegyszerek kijuttatá-

sának módja is további vizsgálatokat, fejlesztést igényel. (Igaz, hogy a légi 

permetezés gyorsabb, és bármely fejlődési fázisban elvégezhető, de a földi 

növényvédelem célzottabb, csak a fertőzött területeket érinti és sokkal 

vegyszer- és költségtakarékosabb, emellett a levelek alsó, talaj felőli olda-

lát is lefedi a permetlé!) 
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45. ábra: Az alkalmazkodó növényvédelem eszköztára  

(Ángyán-Menyhért, szerk., 1997) 

 

Látható tehát, hogy a növényvédelem eszköztára messze nem merül ki a 

kémiai módszerekben, és még a direkt módszerek között is találunk számos egyéb 

lehetőséget. Különösen sokat ígérnek a biológiai módszerek (Klingauf, 1981; 

Hodges, 1981; Lockeretz et al., 1981; Franz et al., 1982; Seprős szerk., 1986). 

Ezek közül említünk meg a továbbiakban felsorolás szerűen néhány biztató lehe-

tőséget, amelyekre még a következő fejezetben részletesen visszatérünk (Ángyán-

Menyhért, szerk., 1997): 

 vírusok (lepkék, hártyásszárnyúak, legyek károsítói),  

 rikettsiák (rovarpatogének), 

 baktériumok (pl.: Bacillus thuringiensis törzsek),  

 rovarpatogén gombák (több mint 400 ismert faj),  

 mikrospora fajok (egysejtűek), 
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 entomofág (rovarevő) rovarok: ragadozó (predátor) és élősködő 

(parazitoid) szervezetek (pl.: Trichogramma evanescens, tojásfürkész, 

lepkék ellen, vértetű fürkész, ragadozó atkák, molytetű fürkész stb.), 

 fonálférgek (eddig mintegy 400 fonalféregfajt mutattak ki a rovarfa-

jokban),  

 autocid (önpusztító) módszerek (pl. sterilizált hímek kibocsátása), 

 rovarfiziológiai regulátorok (szaporodás-, egyedfejlődés-, táplálkozás-

gátlók), bioregulációs eszközök: 

 juvenilhormon analógok, antihormonok, 

 kitinszintézis-gátlók, 

 szexferomonok, feromoninhibitorok (hím-nőstény kommunikáció 

megzavarása), 

 táplálkozást gátlók (pl.: Svájcban réz-szulfáttal tartják távol a bur-

gonyabogarat, de nálunk hatásosnak bizonyult az erőspaprika őrle-

mény vizes oldata is), 

 petézésgátlók, 

 gombapatogén gombák (Trichoderma-fajok) stb. 

3.6.6.4. Növényvédelmi rendszerek 

A felsorolt elvek, problémák és szempontok, a lehetséges eszköztár fi-

gyelembevételével különböző növényvédelmi stratégiák, rendszerek alakíthatók 

ki a növénytermesztésben (Bozsik, 2001). 

3.6.6.4.1. Integrált növényvédelem 

A manapság hangoztatott integrált növényvédelem fogalmának legelfo-

gadottabb változatát a környezet védelmével és a fejlődéssel foglalkozó ENSZ 

konferencián, Rio de Janeiróban a következőképpen fogalmazták meg: „Integrált 

növényvédelmen azt a védekezési rendszert értjük, amely a biológiai növényvé-

delmet, a haszonnövények rezisztenciáját és a termőhelyhez illeszkedő agrotech-

nikai gyakorlatot összekapcsolja, a növényvédő szerek alkalmazását minimálisra 

csökkenti, s így a jövő számára optimális megoldás lehet, mert megfelelő termés-

mennyiséget tesz lehetővé, a költségeket csökkenti, a környezetet kíméli és a me-

zőgazdaság fenntarthatóságát szolgálja.” Ennek leglényegesebb elemei pontokba 

szedve tehát a következők lehetnek: 

 komplex eljárás a tartamosság, a hosszútávúság és fenntarthatóság 

igényével; 
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 az ökológiai követelmények és hatások hangsúlyozottsága; 

 a vegyszerek lehető legtakarékosabb felhasználása. 

Az integrált növényvédelmet nem lehet egyszerűen több módszer egyide-

jű alkalmazásának tekinteni. Az integrált növényvédelem nem azt jelenti, hogy 

például tarlót is hántunk a vegyszerezés mellett, vagy alkalmazunk egy-két bioló-

giai ágenst kímélő szert, hanem azt, hogy olyan egységes védekezési rendszert 

alakítunk ki, amelynek gerincét az előrejelzésen, a populációdinamikai törvény-

szerűségeken alapuló biológiai védekezési eljárások teszik ki, és vegyszereket 

csak végső esetben, indokoltan használunk. A teljes és összefüggő rendszer szisz-

tematikus alkalmazása, valamennyi ésszerű, de a fenntarthatóságot szolgáló vé-

dekezési módszer használata az, amely valóban csökkentheti a vegyszeres véde-

kezések számát, s megszakíthatja a vegyszerezés további vegyszeres kezeléseket 

kiváltó hatását úgy, hogy az agrobiocönózisok természetes védekezőrendszere 

ismét működőképessé és (ön)szabályozóvá válik (Bozsik, 2001).  

Az integrált növényvédelem elvének megfelelő növényvédő szereket – 

amelyek legtöbbje hatékony mérgező vegyület – kizárólag a károsítók előrejelzé-

sére alapozva a lehető legtakarékosabban kell felhasználni. Szerencsére vannak 

olyan készítmények, amelyek használata - összehasonlítva a széles hatásspektru-

mú szintetikus szerekkel – viszonylag kisebb kockázattal jár. Ezekre a szerekre 

jellemző, hogy 

 a legkisebb rövid és hosszú távú egészségügyi kockázatot jelentik az 

emberre, 

 csekély hatással vannak a nem célszervezetekre (ami azt is jelenti, 

hogy hatásuk rövid), 

 a legspecifikusabban hatnak a leküzdendő károsítókra, 

 kezelés és kijutás során a legkisebb kockázatot jelentik a környezet 

számára. 

Ilyen – e tulajdonságokkal jellemezhető – készítmények elsősorban a 

következők (Bozsik, 2001): 

 Mikrobiológiai szerek, amelyek nem vegyszerek, mikroorganizmuso-

kat és/vagy azok anyagcseretermékeit tartalmazzák (pl. a Bacillus 

thuringiensis alapú készítmények; ezekről részletesen a következő fe-

jezetben szólunk). 

 Rovarfejlődés-szabályozók, amelyek a rovarok külső vázának képző-

dése illetve hormonrendszere befolyásolásával hatnak azok vedlési és 
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fejlődési folyamataira. Magyarországon ilyen a diflubenzuron (Dimilin 

25 WP), a flufenoxuron (Cascade 5 EC), a flucikloxuron (Andalin 

DC-25), a hexaflumuron (Ekos 100 EC), a klórfluazuron (Atabron 120 

EC), a teflubenzuron (Nomolt 15 SC), a triflumuron (Alsystin 25 WP) 

valamint a fenoxikarb (Insegar) és a piriproxifen (Admiral 10 EC). 

Ezek a készítmények méregjelzés nélküliek vagy gyenge mérgek, és 

hatásuk rövid. 

 Rovarölő szappanok (kenőszappan v. káliszappan), ásványi és növé-

nyi olajok, denaturált szesz, amelyek kontakt hatásuk révén pusztíta-

nak, és káros maradványaik nincsenek. Ezeket részben a megvásárolt 

alapanyagokból (denaturált szesz, káliszappan) házilagosan is el lehet 

készíteni, de vannak gyári szerek is (pl. a paraffinolajat tartalmazó 

Vektafid A, vagy a vazelinolaj tartalmú Agrol plusz). Ezeket alacso-

nyabb dózisban a vegetációs időszakban is alkalmazhatjuk főleg szívó 

kártevők (levéltetvek, pajzstetvek, takácsatkák) ellen, vagy nagyobb 

adagban gyümölcsfák tél végi kezelésére, valamint a levélbolhák ellen 

is. A szerek a rovarok és az atkák kültakaróját borító viaszréteget te-

szik tönkre, illetve a légzőnyílásokat tömítik el. 

 Növényi eredetű szerek. Ilyenek a természetes piretrineket tartalmazó 

készítmények, mint például a Chrysanthemum cinerariaefolium virág-

zatából nyert piretrum vagy régebbi nevén dalmát rovarpor. Jelenleg 

hazánkban nem szerezhetők be, ellenben engedélyezett a kvasszia 

(Quassia amara) cserje kérgéből és fájából származó Thiokvant, amit 

levéltetvek ellen alkalmazhatunk. Igen hatékonyak az ázsiai neemfa 

(Azadirachta indica) magvaiból készített kivonatok, amelyek nagyon 

sok hatóanyagot tartalmaznak, de ezek közül a leghatékonyabbak az 

azadirachtinok (szteronoidok), amelyeknek rovarriasztó, táplálkozás-

gátló, vedlésgátló, kemosteriláns hatásuk van a legkülönbözőbb ízelt-

lábúakra (bogarak, lepkék, legyek, hártyásszárnyúak, poloskák, levél-

tetvek, molytetvek, sáskák, atkák, fonálférgek), sőt gombaölő hatásúak 

is. Az USA-ban és Európában igen, de hazánkban nem engedé-

lyezettek, hatékonyságukat azonban nálunk is számos vizsgálattal bi-

zonyították. Végül hatékony, de jelentős emlőstoxicitása miatt nem 

engedélyezett a dohányból kivonható nikotin (pirrolidin alkaloid), amit 

első alkalommal 1763-ban alkalmaztak levéltetvek ellen. Ezek a sze-

rek gyorsan elbomlanak, a környezetre nem jelentenek veszélyt. 

 Kéntartalmú készítmények (Ventillált kénpor, Szulfur 900 FW, 

Kumulus S stb.). Takácsatkák, lisztharmat és levéllyukasztó gombák 
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ellen széles körben (zöldségfélékben, szőlőben, gyümölcsösökben, 

szántóföldi kultúrákban) használható, gyakorlatilag nem mérgező, ár-

talmatlan szerek. 

 Ként és meszet tartalmazó szerek (téli és nyári hígítású mészkénlé). 

Szőlőben és gyümölcsösben lisztharmat, varasodás valamint takácsat-

kák, levélbolhák, levéltetvek és pajzstetvek ellen sikerrel használható. 

 Réztartalmú készítmények (réz-szulfát, réz-oxiklorid; Bordóilé FW, 

Bordói por, Bordóilé-alapanyag, Réz-oxiklorid 50 FW stb.). Gyümöl-

csösökben, szőlőben, zöldség- és szántóföldi kultúrákban levélfodro-

sodás, monília, peronoszpóra, szőlőorbánc, burgonyavész és a legkü-

lönfélébb gombabetegségek ellen alkalmazhatók. Korlátozott mennyi-

ségben még az ellenőrzött organikus vagy ökológiai művelési módban 

is bevethetők. 

 Rezet és ként egyaránt tartalmazó szerek (Rézkénpor, Rézkén 650 

FW). Szőlőben, gyümölcsösben és zöldségfélékben lisztharmat, pero-

noszpóra, varasodás, levélfodrosodás stb. ellen használhatók. 

Ami pedig a széles hatásspektrumú, szintetikus készítményeket illeti, azo-

kat csak végső esetben, szigorúan az előrejelzésre és a kártételi küszöbértékre ha-

gyatkozva szabad használni akkor, ha az ebben a fejezetben ismertetett módszerekkel 

nem tudunk eredményt elérni. Ha lehetséges, kerüljük a teljes felület kezelését, igye-

kezzünk folt vagy sávkezelésekkel elejét venni a károsításnak. A készítmények közül 

válasszuk a zöld kategóriás szereket, mert azok valamivel kedvezőbb környezeti ha-

tásúak. Ne feledjük, hogy mindig csak az engedélyezett dózisokat vagy koncentráci-

ókat juttassuk ki. Ha valaki minden áron szintetikus vegyszerekkel akar védekezni, ne 

ragaszkodjon egy bizonyos hatóanyaghoz vagy szerhez, hanem forgószerűen más és 

más hatásmechanizmusú készítményeket használjon, hogy elkerülhesse a toleráns 

vagy rezisztens kártevőnépességek kiválogatódását. 

3.6.6.4.2. Biológiai növényvédelem 

A nem (szintetikus) vegyszeres védekezések közül a legrégebbi és a leghaté-

konyabb a biológiai védekezés. A biológiai védekezés fogalma nem egységesen defi-

niált. Lényege és szélesebb körű értelmezése: élő szervezetek és/vagy produktumaik 

felhasználása a károsító célszervezetek közvetlen elpusztítására, illetve élő szerveze-

tek segítségével biológiai folyamatok felhasználása, hogy a kártevő populációkat 

közvetve visszaszorítsuk, virulenciájukat csökkentsük vagy a növények ellenálló ké-

pességét növeljük. Nem más tehát, mint alkalmazott ökológia. A cél egy vagy több 

biológiai ágens segítségével a károsítók számának szabályozása, korlátozása, nem 
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pedig a kiirtása. Természetesen ez úgy értendő, hogy az eltűrt kártétel a gazdaságilag 

indokolt küszöbérték alatt marad (Bozsik, 2001). 

Az ökológiai gazdálkodás (biotermesztés) a közhiedelemmel ellentétben 

szintén engedélyez bizonyos fokú kémiai növényvédelmi tevékenységet. Bár az 

ebben a termesztési rendszerben engedélyezett szerek többsége természetes 

eredetű, ám egy vegyület természetes eredete önmagában még nem garancia kör-

nyezetbarát voltára vagy kedvező toxikológiai hatására. A természetes és a szinte-

tikus eredetű növényvédő szerek között egyébként igen keskeny a határ. Rendkí-

vül gyakori, hogy a peszticidfejlesztés növényi eredetű anyagból indul ki (lásd: 

nikotin: klór-nikotinil-származékok, piretrumok: piretroidok stb.). A természetes 

eredetű vegyületek toxikológiai megítélése hasonló szigorúságú kell hogy legyen, 

mint szintetikus származékaiké, s elvileg sem jelentenek nagyobb ökotoxikológiai 

garanciákat, mint az előzők (Darvas, 2000). 

A környezetbarát növényvédelem egyik általános eszköze a természetes 

ellenségek felhasználása, kímélése. Ezt nevezik biológiai növényvédelemnek is. 

Amilyen egyszerűen hangzik a gondolat, tudásunk szerénysége miatt olyan bo-

nyolult a megvalósítás. Ennek oka, hogy állatfajok tízezrei vesznek körül ben-

nünket, s ebben a fontosnak tartott rovarkártevők és az alig ismert természetes 

ellenségeik száma tekintélyes. Passzív és aktív biológiai növényvédelmet külön-

böztetünk meg egymástól. 

 A passzív biológiai növényvédelem célja, hogy a természetben mű-

ködő ellenségeket a lehető legkevésbé érintse növényvédelmi tevé-

kenységünk, ehhez tehát azok ismerete és szelektív növényvédő sze-

rekkel való kímélésük szükségeltetik. 

 Az aktív biológiai növényvédelem a már kiválasztott fajok tenyészté-

sével és felhasználásával foglalkozik (Darvas, 2000). 

Lássunk ezek után e biológiai védekezési módszerek és eszközök közül 

néhányat részletesebben is (Bozsik, 2001). 

3.6.6.4.2.1. Biológiai védekezés az állati kartevők ellen 

Az állati kártevők elleni védekezésben vírusok, baktériumok, gombák il-

letve egyéb hasznos állati szervezetek valamint önpusztító (autocid) módszerek 

egyaránt felhasználhatók. 

Vírusok. A rovarokat megbetegítő baculovírusok különösen szelektív 

hatásuk miatt nagyon fontosak. Az eddigi tapasztalatok alapján a gerincesekre 
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kijuttatásuk nem jelent veszélyt, s nem ismertek szelektivitásukat befolyásoló ge-

netikai megváltozásaik sem. 

Jelenleg körülbelül 250 rovarpatogén vírust ismerünk, amelyek a lepkék 

(Lepidoptera), a hártyásszárnyúak (Hymenoptera) és bizonyos kétszárnyúak 

(Diptera) lárváit képesek megbetegíteni és elpusztítani. 

A rovarpatogén vírusok többnyire fehérjéből álló burokban találhatók. A 

hatás feltétele a rovarok bélrendszerébe való bejutás, ezt követi a nukleinsavakat 

védő burok feloldódása a lúgos bélnedvben. Ezután a virionok bejutnak a bélsej-

tekbe, ahol vagy megtelepednek, vagy továbbjutva a testüregbe más szervekben 

megtelepedve kezdődik meg reprodukciójuk. Végül bekövetkezik a gazdasejt 

pusztulása, és szabaddá válik a kész víruspartikula. A 95. táblázatban néhány 

már engedélyezett víruskészítményt mutatunk be. 

95. táblázat. Néhány fontos víruskészítmény és alkalmazási területe 

Mikroorganizmus Célszervezet 

Almamoly-granulózis vírus Cydia pomonella lárvák 

Káposztalepke-granulózis vírus Pieris ssp. lárvák 

Heliothis sejtmag poliédervírus (SPV) Heliothis zea lárvák 

Gypsy moth NPV (=SPV) Lymantria dispar hernyók 

Káposzta-bagolypille SPV Mamestra brassicae hernyók 

Pine sawfly NPV (=SPV) Diprion pini lárvák 

A virionokat vizes szuszpenzió formájában a szokásos permetezőgépek-

kel vagy repülőgéppel juttatják ki. A jobb tapadóképesség érdekében nedvesítő- 

vagy tapadóképességet növelő segédanyagokat is adnak hozzájuk. Mivel a vírus-

készítmények kijuttatásától a kártevők elpusztulásáig 5-10 nap is eltelhet, ezért a 

károk elkerülése céljából rendszeresen ellenőrizni kell, mikor jelennek meg a kár-

tevők, és lehetőség szerint a még fiatal lárvákat kell kezelni. 

A víruskészítmények vírusmentes területekre való bevezetésekor ügyelni 

kell, hogy a dózis ne legyen túl nagy, és ne irtson ki minden egyes célszervezetet. 

Ez abból a szempontból is igen fontos, hogy maradjon néhány fertőzött túlélő, 

amely átviszi a fertőzést a későbbi nemzedékekre. 

A víruskészítmények korlátozott fölhasználása jobbára gazdaságossági 

okokkal magyarázható: túlságosan szelektívek, azaz csak egy fajt pusztítanak, rö-

vid a hatásuk, olcsóbb vegyi készítmények vannak a piacon. 

Baktériumok. A termelők által eddig legjobban elfogadott és legsikere-

sebb biológiai védekezési eljárás a rovarpatogén baktériumok alkalmazása. En-
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nek oka főleg az, hogy használatuk alig különbözik a vegyszerek használatától és 

kijuttatásától, mesterséges táptalajokon nagy mennyiségben elszaporíthatók, jól 

tárolhatók, és szabadalmaztatásuk, forgalmazásuk megfelel a már kialakult elő-

írásoknak, szokásoknak. 

A legtöbb rovarpatogén baktérium a bélrendszeren keresztül fertőzi meg 

a gazdarovart. Ilyen baktérium például az 1911-ben Berliner által felfedezett, 

1938-ban rovarölő szerként kipróbált, majd 1957-ben Thuricide néven piacra ke-

rült és azóta sok helyen engedélyezett és gyártott Bacillus thuringiensis is, 

amelynek eddig főleg 3 fontos pathotípusát használták. Ezek a hernyók (a lepkék 

lárvái), a szúnyog lárvák és bizonyos bogarak lárvái ellen hatékony változatok. 

A rovarölő hatás a baktérium sporulációjakor képződő specifikus 

endotoxin (kristályos felépítésű, nagy molekulájú glükoproteid) felvételén és 

megemésztésén alapul, ezért a célszervezetek táplálkozási aktivitása meghatároz-

za a pusztulás intenzitását. A toxin az érzékeny lárvák középbelébe jutva a lúgos 

bélnedvben enzimatikus hidrolízis útján inaktív protoxinból aktív toxinná alakul. 

A lárva az általános bénulás és éhezés következtében elpusztul. 

A szakszerűen kijuttatott készítmény hatására 15-25 °C hőmérsékleti tar-

tományban az érzékeny hernyók öt napon belül elpusztulnak. A viszonylag hosz-

szú pusztulási idő ellenére az ez idő alatt okozott kár nem jelentős, mert 24 órával 

a toxin felvétele után a hernyók már nem táplálkoznak. A B. thuringiensis nem 

képes járványokat okozni és a térben elterjedni, noha a kártevők élőhelyén egy 

ideig még megtalálható. 

A korát messze megelőző felfedezést Magyarországon már a 70-es években 

ismertük, mint jó hatású, szelektív növényvédő szert, de alkalmazására közvetlenül 

fogyasztott élemiszernövényeken csak jóval később került sor. 1994-ben Magyaror-

szágon az akkor egyedüliként kapható Dipel forgalma (2,3 tonna) a rovarölőszer for-

galomnak csupán 0,1 %-át tette ki. A világpiacon eközben kb. 1 % ez az érték, 

amellyel még így is a legjelentősebb üzleti sikert elért biopreparátum. A peszticid-

világpiacon az egyik legnagyobb – évi 20 %-os – bővülést erre a területre prognoszti-

zálják a B. thuringiensis tartalmú készítmények valamennyi rovarölő szert „leköröző” 

környezetbarát tulajdonságai miatt. Mai tudásunk szerint a rovarölőszerek közül a 

legkisebb környezeti ártalmat okozzák és humánegészségügyi kockázatuk is rendkí-

vül alacsony (Darvas, 2000). 

Hazánkban jelenleg Bactocid P, Dipel, Eco-bio, Foray 48B, Novodor FC, 

Thuricide HP néven kaphatók Bt hatóanyagú szerek. 
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Rovarpatogén gombák. A rovarpatogén gombákkal való védekezés egyike 

a klasszikus biológiai növényvédelem egyik legrégebbi és viszonylag korán beveze-

tett, azután ismét feledésbe merült módszereinek. Elias Mecsnyikov már 1878-ban 

izolálta és leírta a később Sorokin által Metarhizium anisopliae-nak nevezett parazita 

gombát, amely a gabonaszipoly-lárvák súlyos megbetegedését okozta. Az 1884 és 

1888 között végzett sikeres szabadföldi kísérletek után pedig megkezdődött a lisztes 

répabarkó elleni mikrobiológiai védekezés. 

A Metarhizium nemzetség világszerte elterjedt, Finnországtól Dél-

Amerikáig mindenütt megtalálták. Hatása meglehetősen széles, 7 rovarrend 207 

faja érzékeny vele szemben, de alkalmazása leginkább az Ormányosbogarak 

(Curculionidae), a Pattanóbogarak (Elateridae) és a Ganéjtúrók (Scarabeidae) 

családba tartozó fajokra irányul. A gombát tartalmazó készítmények ipari előállí-

tása a hatvanas évek közepe óta folyamatos, de a nyolcvanas évek közepe óta nö-

vekedett irántuk az igény. 

Az előzőekben ismertetett génuszon kívül említést érdemelnek még a kö-

vetkező kisebb jelentőségű gombafajok: Aschersonia aleurodis (molytetvek el-

len), Bauveria bassiana, Bauveria brogniartii (burgonyabogár, almamoly, kuko-

ricamoly, cserebogárpajorok, Eurygasterfajok ellen), Entomophthora ssp. (levél-

tetvek, lószúnyogok, bagolylepkék ellen), Verticillium lecanii (levéltetvek, moly-

tetvek ellen). 

A rovarpatogén gombák alkalmazása az üvegházakban ígéri a legna-

gyobb sikereket, mert a gombák hatékonysága szempontjából fontos tényezők 

(hőmérséklet, páratartalom) itt a legkedvezőbbek. A gombák hatását különböző 

gombaölő szeres kezelések jelentősen csökkenthetik, ezért a gombakészítmények 

és gombaölők együttes alkalmazása nem célszerű. 

Hasznos állati szervezetek. Hasznos állati szervezeteknek nevezzük az 

állatvilágnak azokat a makroorganizmusait – főleg rovarokat, atkákat, fonálfér-

geket, de ide tartoznak a rovarokat és rágcsálókat pusztító madarak és rovarevő 

emlősök is – amelyek vagy ragadozó vagy parazitoid tevékenységükkel jelentő-

sen hozzájárulnak a kártevők megritkításához, visszaszorításához. 

A hasznos állati szervezeteket két csoportra, ragadozókra és élősködőkre 

(parazitoidokra) osztják. A ragadozókon olyan szervezeteket értünk, amelyek fej-

lődésükhöz egynél több zsákmányállatot igényelnek, mozgékonyak és általában 

nagyobbak, mint a zsákmány. Az élősködőknek fejlődésükhöz egy gaz-
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daszervezetre van szükségük, kevésbé mozgékonyak, kisebbek a gazdaállatnál, 

amely fejlődésük befejezése után elpusztul.  

A 96. táblázat rövid áttekintést ad a legfontosabb, biológiai védekezésre 

használatos állati szervezetekről. 

96. táblázat. A Nyugat-Európában kereskedelmi forgalomban kapható  

hasznos állati szervezetek áttekintése 

 Szervezet Engedélyezés éve Célszervezet 

 Rovarpatogén fonálférgek 

 Heterorhabditis ssp. - Otiorrhynchus sulcatus lárvák 

 Steinernema ssp. - gyászszúnyoglárvák 

 Ragadozó atkák 

 Phytoseiulus persimilis 1969  takácsatkák  

 Amblyseius ssp. 1981  tripszek, levéltetvek  

 Typhlodromus pyri -  takács- és gubacsatkák  

 Ragadozó és élősködő rovarok 

 Orius tristicolor -  tripszek  

 Aphidoletes aphidimyza 1989  levéltetvek  

 Chrysoperla carnea 1987  levéltetvek  

 Cryptolemus montruzieri -  gyapjastetvek  

 Encarsia formosa 1972  molytetvek  

 Diglyphus isaea 1984  aknázólegyek  

 Aphidius matricariae 1990  levéltetvek  

 Opius ssp. 1980  aknázólegyek, tripszek  

 Trichogramma evanescens 1980  kukoricamoly lárvája  

 Trichogramma dendrolimi -  almamoly lárvája  

 Aphelinus colemani -  Aphis gossypii  

 Eretmocerus californicus -  Bemisia tabaci  

Ezek az állatok hasznos tevékenységüket vagy természetes (őshonos, be-

telepített, meghonosodott) populációik spontán kártevő-korlátozó hatásával vagy 

laboratóriumokban („rovargyárakban”) tömegesen elszaporított egyedeiknek a 

védendő területre (táblára, erdőre, gyümölcsösre), üvegházba, fóliaházba való ki-

juttatásával fejtik ki. A tömeges kibocsátáskor a cél nem a kártevőnépesség teljes 

elpusztítása, csupán annak szabályozása, alacsonyabb szinten tartása.  

A hatást nagyon sok élő és élettelen tényező befolyásolja, ezért fontos a 

jó előrejelzésre alapozott optimális időpontban való kijuttatás. Ennek megfelelő-

en a hatás lassúbb, bizonytalanabb és semmi esetre sem várható el a kártevők tel-

jes elpusztítása, ezért az exportérdekeltségű, karantén kártevőkkel fertőzött kultú-

rákban, ahol akár egyetlen fertőzött termény kizáró ok lehet - amíg a rendelkezé-

sek nem változnak meg - nem javasolható alkalmazásuk. 
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A biológiai védekezés eddigi legnagyobb sikerei az idegen entomofágok 

alkalmazásához kapcsolódnak. Ennek egyik rendkívül szemléletes példája a 

vértetűfürkész (Aphelius mali) európai és magyarországi betelepítése volt az 

1920-as években egy akkor rettegett kártevő, a vértetű ellen. A vértetűfürkész ha-

zánkban is meghonosodott, mindenhova elterjedt, és röpke néhány év alatt úgy 

visszaszorította a kártevőt, hogy az számottevő kárt nem okozott, és védekezni 

sem volt szükséges ellene körülbelül négy évtizeden át. Sajnos az 1960-as évektől 

a széles hatásspektrumú rovarölő szerek kiterjedt használata miatt az érzékeny 

parazitoid veszélybe került. Részben ennek következtében a vértetű kártétele és 

ezzel gazdasági jelentősége ismét növekvőben van. 

Önpusztító (autocid) módszer. Az önpusztító módszer lényege az, hogy 

a visszaszorítandó faj elszaporodását azzal próbálják megakadályozni, hogy az 

elterjedési (vagy megvédendő) területen párzóképes, de megtermékenyítésre al-

kalmatlan, steril vagy genetikailag inkompatibilis hímeket bocsátanak ki tömege-

sen, hogy azok az adott faj természetes népességének hímjeivel versenyezve a 

nőstényekkel életképtelen utódokat hozzanak létre. 

Az önpusztító módszer alkalmazása olyan fajokkal célravezető, amelyek 

olcsón és tömegesen tenyészthetők, s a nevelt egyedek biológiai sajátosságaikat 

illetően versenyképesek a természetes populáció egyedeivel. A módszer alkalma-

zása feltételezi a visszaszorítandó faj népessége populációdinamikája változásai-

nak és szaporodóképességének pontos ismeretét. 

A módszer főleg izolált területeken (szigetek) bizonyította létjogosultsá-

gát, így pl. Guam szigetén 17 millió terméketlenné tett egyed kibocsátásával 

1963-ban sikerült kiirtani a keleti gyümölcslegyet (Daucus dorsalis). Európában a 

közelmúltban Ausztriában végeztek kísérleteket a cseresznyelégy (Rhagoletis 

cerasi) különböző elterjedési területeiről származó, a szaporodás tekintetében 

egymással inkompatibilis változataival. Az eredmények biztatóak: az idegen 

egyedek kibocsátása esetén a peték életképessége 5 %-ra csökkent, míg a kontroll 

életképessége 60-70 % volt. 

3.6.6.4.2.2. Biológiai védekezés a kórokozók ellen 

A növényi betegségeket okozó gombák ellen bevethetők olyan hiper-

parazita vagy más néven antagonista gombák, amelyek megsemmisítik, felélik a 

növényparazitákat.  



 364 

Az Artobothrys oligospora a burgonya rizoktóniás tőkorhadása (Rhizoctonia 

solani) ellen, a Verticillium lecanii különböző rozsdabetegségek ellen használható fel. 

Az anyarozs (Claviceps purpurea) antagonista gombája az igen elterjedt és közismert 

Fusarium roseum. A szintén növényi kórokozó Monilia (Sclerotinia) fajok ellen 

eredményesen használták a következő hiperparazita gombafajokat: Coniothyrium 

minitan, Trichoderma ssp. Sporodesmium sclerotivorum. A vöröshere lisztharmat 

kórokozója, az Erysiphe polygoni ellen az Ampelomyces guisgualis konídium szusz-

penziós oldatát használták fel. Uborkalisztharmat ellen eredményesen használható fel 

az Acremonium alteratum faj. Trichoderma harzianum-mal oltották be a talajt burgo-

nya rizoktóniás tőkorhadás (Rhizoctonia solani) és Sclerotinia solfsii ellen és igen jó 

eredményeket kaptak bab, paradicsom és gyapot kultúrákban mind üvegházi, mind 

szántóföldi körülmények között. 

Összefoglalva elmondható, hogy több jól ismert kórokozó (Agrobacte-

rium, Fusarium, Heterobasidion, Pythium, Erwinia, Pseudomonas, Sclerotinia, 

Rhizoctonia, Cryphonectria) ellen már rendelkezünk hatékony antagonistákkal, 

amelyek jó eséllyel veszik föl a harcot ellenük. 

3.6.6.4.2.3. Biológiai védekezés a gyomnövények ellen 

A biológiai gyomszabályozás egyik alapvető szabálya az, hogy kizárólag 

oligo vagy monofág ágensek alkalmazhatók, hiszen nem lehet cél a kultúrnövé-

nyek károsítása. Sem ez az alapelv, sem a biológiai ágensek sajátosságai nem 

kedveznek a biológiai gyomszabályozásnak.  

A táblákban, ültetvényekben általában mindig több gyomfajt találunk 

egyidőben. Egy vagy két biológiai ágenssel az adott egy-két faj sikeresen vissza-

szorítható ugyan, helyüket azonban gyorsan elfoglalnák a többiek, ami tehát nem 

jelentene igazi védettséget. Minden egyes faj ellen külön ágenst alkalmazni vi-

szont igen drága megoldás lenne.  

A másik nehézség a térbeli izoláció kérdése, valamint az is, hogy ami egy 

gazda számára gyom, az lehet, hogy nem az a másik termelő szerint. Így bizonyos 

gyomszabályozó ágens átkerülhet olyan szomszédos területre, ahol már nem 

gyomnak minősül az általa pusztítható növény.  

Az első biológiai gyomszabályozási kísérletet 1865-ben Ceylonban vé-

gezték. Egy pajzstetűt (Dactylopius ceylonicus) vezettek be Indiából Ceylonba, 

hogy az ott elszaporodó fügekaktuszokat (Opuntia vulgaris) korlátozzák. 1969-

ben az akkori Szovjetunióban az Ambrosia artemisiifolia ellen egy hatásos ba-
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golylepkehernyót (Tarachidia candefacta) találtak. Ezt a fajt sikerült viszonylag 

jól elterjeszteni Ukrajnától északra és a Kaukázus területén is.  

A rovarok mellett sok fantáziát láttak a fonálférgekben is. A 

Nothanguinia és a Paranguina nemzetségeket próbálták ki sikerrel Centaurea 

fajok ellen több kultúrában (búza, árpa, kukorica, borsó, napraforgó, len, gyapot).  

Az állati eredetű ágenseken kívül a növényi patogén gombák is alkal-

mazhatók szelektíven. A Sclerotinia minor egy törzse hatékonyan pusztítja gyep-

állományokban a gyermekláncfüvet és egyéb kétszikű gyomokat. Hatékonysága 

és hatásának sebessége körülbelül kétszerese a 2,4-D, mekoprop vagy dikamba 

hatóanyagú szintetikus herbicidekének. 

3.6.6.4.2.4. Bioregulációs védekezés 

A biológiai védekezés mellett fontos szerepe van a környezetet nem szeny-

nyező bioregulátorok használatának. Bioreguláción mindazon fizikai, fiziológiai és 

biokémiai hatásokat értjük, amelyek a károsítók élettevékenységét mérséklik, 

morfogenetikailag károsítják, s ezzel a károsító fajok populációját csökkentik.  

A biokémiai hatásokra legjobb példa az ivari csalogatóanyagok vagy 

szexferomonok használata, ezek főleg a lepkék ellen vethetők be. A módszer lé-

nyege, hogy a nőstény lepkék által termelt ivari feromonok kémiai fölépítése 

megismerhető, s ennek köszönhetően szintetikusan előállíthatók. A kapszulákban 

kijuttatott feromonok csalogatják a hímeket, így a hímek összegyűjthetők és el-

pusztíthatók. Nagyobb koncentrációban kijuttatva az adott tér telítésével a hímek 

tájékozódása zavart, képtelenek megtalálni a nőstényeket, így a párosodás elma-

rad. Ezt a módszert ma már rutinszerűen alkalmazzák (a hazai biogazdaságokban 

is!) pl. az almamoly, a szilvamoly, az almailonca, az üvegszárnyú almafalepke 

stb. kártételének kikapcsolására. 

A hanghatások felhasználása is előnyös lehet. Németországban a seregély 

(Sturnus vulgaris) magnetofonszalagra rögzített riasztóvijjogását sikerrel haszno-

sították a szőlőt dézsmáló seregélyek ellen.  

Optikai hatáson alapul, hogy sárga tálakkal vagy sárga enyvezett lapocs-

kákkal összegyűjthetők a repcefénybogarak és a cseresznyelegyek, de ide tartozik 

a bábállapot napi sötét szakaszának (éjszaka) megszakítása villámszerű fényha-

tásokkal, amelyek megakadályozhatják a nyugalmi állapot kialakulását például a 

Pieris rapae esetében. 
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3.6.6.5. Összegző megállapítások 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy ha a növénytermesztés módszereit 

a növény és környezete kölcsönhatásainak beható megismerése alapján állítjuk 

össze, ha rezisztens fajtákat nemesítünk és használunk a termesztésben, ha a kár-

tevők és kórokozók természetes ellenségeit kímélő, segítő megoldásokat alkal-

mazunk, akkor az epidémiák, gradációk kialakulásának veszélye ill. a kártétel 

mértéke jelentősen csökkenthető. 

A védekezésben egyre nagyobb szerepet kell hogy kapjanak a fizikai és 

biológiai módszerek. Ehhez azonban jelentősen növelni kell az e területeken foly-

tatott alap- és alkalmazott kutatásokat. Ha a kémiai szerek egyre költségesebb 

(rezisztencia) kifejlesztésére és gyártására fordított pénzeszközöknek csak egy 

részét ezen ökológiai, technológiai, nemesítési és biológiai területek kutatására 

irányítanánk, akkor az e területeken várható eredmények lehetővé tennék a kémi-

ai szerek felhasználásának lényeges csökkentését. Ez nemcsak a termelés gazda-

ságosságának javulását eredményezhetné, hanem lehetővé tenné a környezetter-

helés jelentős csökkentését, az ökológiai egyensúly megőrzését és ezzel a terme-

lés hosszú távú biztonságának növelését. 

A vázolt módszerek alkalmazása persze sokkal nagyobb szakértelmet, 

hozzáértést, gondosságot igényel, mint egy receptszerű technológia végrehajtása, 

ezért a szellemi munkának, a szakértelemnek, egyszerűen a hozzáértő és becsüle-

tes munkának – mint a gazdaság más területein – a növénytermesztésben is fel 

kell értékelődnie. „Tudásintenzív” és nem „fosszilisenergia-intenzív” gazdálko-

dásra, de mindenekelőtt felelős, távlatos gondolkodásra, a jövő iránti felelősség 

átérzésre és erre ösztönző gazdaságpolitikára van szükség. 

3.6.7. Állattenyésztési kapcsolatok  

 

A fenntartható, értékőrző, kiegyensúlyozott mezőgazdálkodásnak alap-

eleme az agroökológiai adottságok, a növénytermesztés valamint az állattenyész-

tés összhangja. E kapcsolatrendszer minden összefüggését itt nincs módunk rész-

letesen leírni, ám néhány szempontra feltétlenül fel kell hívnunk a figyelmet. 

Az agroökológiai feltételek, a talaj termékenysége meghatározza a meg-

termelhető biomassza mennyiségét, megteremtve az állattenyésztés takarmánybá-

zisát. Ugyanezen környezeti feltételek, a talajok terhelhetősége, környezetvédelmi 

kapacitása behatárolja a szükséges és lehetséges állatlétszámot, a talajok 
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szervesanyag-, szervestrágya igényét és trágyaterhelhetőségét, a gazdálkodás 

energiaigényét, továbbá az előállított termékek és a környezet minőségét is. Min-

dez azt jelenti, hogy a gazdálkodás a birtok szintjén megköveteli az egészben va-

ló gondolkodást és cselekvést, amely a talaj, növény, állat, energia, táplálék és 

környezet egészére ki kell hogy terjedjen. Ezt igen szemléletesen, egyszerűen és 

követhetően mutatja be a Győrffy (1994) által összeállított 46. ábra. 

46. ábra: Az egészben való gondolkodás és cselekvés fő szempontjai  

a mezőgazdaságban (Győrffy, 1994) 

 

A bemutatott rendszernek, vagyis a természet körforgását figyelembe ve-

vő, a környezetet kímélő, természetes energiát használó, az állatvilágot, növénye-

ket és az élő talajt szintetikus szerek nélkül fenntartó egészben való gondolko-

dásnak és cselekvésnek a vegyes gazdálkodási rendszerek – a tradicionális pa-

raszti vagy tanyasi gazdálkodástól az ökológiai gazdálkodás különböző irányzata-

iig terjedő formái – tökéletesen megfelelnek, így a gazdálkodási- és birtokstruktú-

ra kialakításában e szempontoknak és gazdálkodási rendszereknek meghatá-

rozóaknak kell lenniük. 

Az egészlegességre (teljességre) való törekvés szempontjából tanulsá-

gos talán végiggondolnunk azt a kérdéssort, a gondolkodásnak azt a sorrendjét, 

amely alapján építkezik például egy biológiai gazdálkodást folytató üzem, amely 

mentén meghatározza „ágazati arányait”. E tervezési folyamat – melyet a 



 368 

szerzők a „Dottenfelder Hof”-ban, Németországban ismertek meg – a következő 

kérdések sorrendjében zajlik: 

 Mennyi az adott termőhely talajának egyensúlyi humusztartalma?  

 Mennyi istállótrágya kell e humusztartalom fenntartásához? 

 Hány számosállat termeli meg ezt az istállótrágya mennyiséget? 

 E számosállat-létszámnak mennyi takarmányra és alomszalmára 

van szüksége?  

 Mennyi a szükséges takarmány és alomszalma megtermelését biztosító 

takarmánytermő- és gabonaterület? 

 Mennyi terület marad ezek után az árunövény-termelés számára? 

 Az árunövénytermő területen milyen fajokat kell termesztenünk ah-

hoz, hogy kiegyensúlyozott vetésforgót tervezhessünk és valósíthas-

sunk meg? 

Látható e kérdéssorból is, hogy a gazdálkodás tervezését teljes egészében 

áthatja a talaj-növény-állat-talaj körfolyamat fenntartásának, a környezeti 

egyensúly biztosításának igénye, s benne a környezetstabilitás, mint legfontosabb 

alapérték, kiinduló feltételként jelenik meg. Ennek a szemléletnek – akár biológi-

ai akár más gazdálkodást folytatunk – meg kell jelennie a gazdálkodásban, és a 

mezőgazdálkodás belső lényegévé kell válnia. 

Magyarország területén – a különböző tájak eltérő adottságaiból fakadóan 

– széles határok között mozog a területek állateltartó képessége, amit az ágazatok 

(szántóföldi takarmánytermelés, gyeptermesztés, árunövény termesztés) egymás közti 

arányai is jelentős mértékben tovább differenciálnak. A területek zömén azonban ha-

tárértékük 0,5-2,0 számosállat/ha.  

Túlságosan alacsony állatlétszám esetén nem áll rendelkezésre a talaj 

termékenységének, szerkezetének fenntartásához szükséges trágyamennyiség. 

Túlságosan nagy állatlétszám esetén viszont a helyben megtermelt takarmány és 

szalma nem fedezi az állatok igényét, külső beszállításra van szükség, így az 

adott régióban megnövekedett szervesanyag-bevitel és trágyaterhelés meghaladja 

a talajok trágyafelvevő képességét, terhelhetőségét, komoly környezetkároso-

dáshoz vezethet és a könnyen oldható N-műtrágyák használata nélkül is nitrogén-

szennyezést válthat ki (lásd Hollandia!). Európában mindkét szélsőségre talá-

lunk bőven példát (97. táblázat). 
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97. táblázat: A mezőgazdaságilag művelt terület, a számosállat létszám és  

az egy hektárra jutó számosállatok száma az Európai Unióban és  

Magyarországon 1998-ban (Binnyei, 2002) 

Ország Mezőgazdasági terület 

millió ha 

Számosállat 

millió db 

Számosállat 

db/ha 

Franciaország 18,30 22,09 1,20 

Spanyolország 14,34 11,26 0,78 

Németország 11,83 16,43 1,39 

Olaszország 8,28 9,16 1,11 

Anglia 6,38 15,10 2,37 

Görögország 2,82 1,51 0,53 

Svédország 2,80 1,90 0,68 

Dánia 2,36 3,49 1,48 

Portugália 2,15 2,28 1,06 

Finnország 2,13 1,30 0,61 

Ausztria 1,40 2,60 1,86 

Írország 1,34 6,51 4,86 

Hollandia 0,90 6,43 7,14 

Belgium/Luxemburg 0,77 4,15 5,39 

EU összesen 75,79 104,21 1,37 

Magyarország 1990 évben 4,82 2,61 0,54 

 2000 évben 4,80 1,67 0,35 

Forrás: EU statisztikai kiadványa, Brüsszel. 1998, és KSH adatok, Budapest, 1990, 2000.) 

Az EU-tagországok összes mezőgazdasági művelés alatt álló területe 

1998-ban 75,8 millió hektár volt, amin 104,2 millió számosállatot tartottak. Egy 

hektár területre az EU átlagában 1,37 számosállat jutott, ami 625 kg vegyes állati 

élőtömeget jelentett hektáronként, a hozzá tartozó trágyaterméssel. A két legma-

gasabb mutatóval Hollandia (7,14) és Belgium (5,39) rendelkezett, majd Írország, 

(4,86), Anglia (2,37), Dánia (1,48) és Németország (1,39) következett. 

Magyarország egy hektárra vetített számosállat mutatója 1990-ben Görögor-

szágéval volt azonos, míg 2000-ben már ennél is, alacsonyabb a legutolsó helyen 

(0,35 %, azaz 175 kg vegyes állati élőtömeg) található. Ez már a környezeti egyen-

súly fenntartását is veszélyezteti, és agronómiai értelemben sem fedezi a szántóföldi 

területek egyébként nagyon lényeges istállótrágya igényét. (Binnyei, 2002) 

A felvetett gondolatmenetre és kérdésekre a birtoktervezés kapcsán 

(5. fejezet) még visszatérünk, ám annyit már itt is le kell szögeznünk, hogy 

hosszú távon növénytermesztés állattenyésztés/tartás nélkül, illetve állatte-

nyésztés földterület nélkül nem képzelhető el! A talaj - növény - állat össz-
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hangnak mindazonáltal nem kell feltétlenül egy üzemen belül megvalósulnia. 

Elégséges, ha az egymással kooperáló üzemek egy régión belül biztosítják ezt az 

egyensúlyt, ezért az ilyen célú szövetkezéseket e tevékenységükben feltétlenül 

támogatni érdemes és szükséges. 
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3.7. A MEGVALÓSÍTÁS HAZAI KERETE: A NEMZETI AGRÁR-

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (NAKP) ÉS A NEMZETI 

VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV (NVT) 

(Ángyán József, Podmaniczky László, Tar Ferenc, Vajnáné Madarassy Anikó, 

Fésüs István, Ónodi Gábor, Szakál Ferenc, Grónás Viktor, Horváth Judit, Rózsás 

Attila, Vajna Tamás) 

Az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás valamint 

ezek rendszerei széles körű elterjesztésének hazai kereteit – az európai fejlődési 

folyamathoz illeszkedő és csatlakozásunkkal pénzügyileg is egyre inkább meg-

alapozott – nemzeti terveink – a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

(NAKP), majd csatlakozásunkkal, 2004. május 1-jével az azt magába emelő 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) – teremtik meg.  

A korábban részletesen bemutatott európai agrár- és vidékpolitikai átala-

kulás, reform, amely tehát megalapozza az egyébként is elkerülhetetlen  hazai 

stratégiaváltást, mint láttuk, abból a felismerésből indult ki, hogy a mezőgazdaság 

– és benne a növénytermesztés – mindig is több volt, mint egyszerű árutermelő 

ágazat. Az élelmiszerek és nyersanyagok előállításán túl egyéb feladatokat is ellá-

tott, tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is „termelt”, és munkát, megélhe-

tést adott a vidék embere és közösségei számára. Ez ma sincs másképpen. Né-

hány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérő után ismét rá kellett 

jönnünk: a mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti és társa-

dalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan – az 

egész társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos – ökoszociális 

szolgáltatások, amelyek helyben keletkeznek, nem importálhatók, és amelyekért a 

mezőgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg.  

Ezek a felismerések vezettek el – sűrűn lakott vidéki térségekkel és még 

mindig nagy természeti értékeket hordozó természeti és kultúrtájakkal jellemez-

hető – kontinensünkön a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, 

az e modellt megtestesítő környezet- és tájgazdálkodás elterjesztését szolgáló kö-

zös agrár- és vidékpolitika reformjához, támogatási rendszerének kiépítéséhez és 

közösségi költségvetési forrásainak európai megteremtéséhez.  

Ennek szellemében és EU-harmonizációs feladataink megoldása sorában 

született meg nálunk a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP), majd 

az ennek bevezetéséről rendelkező 2253/1999 (X. 7.) számú kormányhatározat. A 

költségvetés az agrártámogatások között 2002-ben 2,2 Mrd Ft-ot, 2003-ban pe-

dig 4,5 Mrd Ft-ot különített el e támogatási-kifizetési rendszer kísérleti indítására. 
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Erre építve készül és a brüsszeli egyeztetés végső fázisában van a Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Terv (NVT) valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidék-

fejlesztési Operatív Programja (AVOP) is. Ezzel az agrár-környezetgazdálkodás 

és vidékfejlesztés az integrált agrár- és vidékfejlesztési politika ökoszociális pil-

lérévé és az EU források megszerzésének fontos tényezőjévé is vált.  

EU csatlakozásunk az agrár- és vidékpolitikai stratégiaváltás, az agrár-

környezetgazdálkodás, környezet- és tájgazdálkodás, azok támogatott, fenntartható 

rendszereinek elterjesztése szempontjából azonban csak akkor lehet sikeres, ha meg-

értjük ezeket a változásokat, a bennük rejlő lehetőségeket. Ehhez gyorsan és alaposan 

meg kell ismerniük ezt a rendszert. Ez annál is inkább fontos és sürgős teendő, mert 

belépésünket követően a nemzeti agrártámogatási mozgástér beszűkül, és azt a gaz-

dálkodáshoz nyújtott támogatások és kifizetések tekintetében gyakorlatilag felváltja a 

Közös Agrárpolitika. Tekintsük át először röviden ennek fejlődési, átalakulási folya-

matát, témánk szempontjából legfontosabb ismérveit és elemeit! 

3.7.1. Az európai környezet alapjellemzői 

3.7.1.1. Az európai agrárpolitika és -támogatási rendszer zsákutcája  

Az európai agrárpolitika eszközei folyamatosan bővülve, egymásra 

épülve alakultak ki, és vezettek el annak 1992-ben indult reformfolyamatához.  

 Az első eszköz kialakulása ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor Eu-

rópát a háborút követően az élelmiszerhiány és erős keresleti élelmi-

szerpiac jellemezte. Ebben a helyzetben a leggyorsabban eredményt 

ígérő eszköznek a megtermelt mennyiséghez kötött, minden tonna 

termény után közpénzekből adott támogatás tűnt. Ezt az ún. közvetlen 

(direkt) kifizetést – a piacok gyors telítődése hatására – később csak 

bizonyos kultúrákra (GOFR
18

 növényekre), adott termésszintig (refe-

renciahozamig), majd csak bizonyos referenciaterületre és össz-

mennyiségig (kvótáig) fizette a Közösség.  

 Ez az eszköz olyan hatékonyan növelte a kibocsátott termékek mennyisé-

gét, hogy rövid idő alatt feleslegek halmozódtak fel az élelmiszerek pia-

cán. Ezek levezetésére „találta ki” az európai agrárpolitika az ún. inter-

venciós felvásárlás eszközét, amellyel lehetőséget teremtett arra, hogy a 

gazdák feleslegeiket előre garantált áron értékesíthessék a Közösségnek.  

                                              
18

 GOFR: gabona, olaj, fehérje és rost növények 



 373 

 Ez a közösségi forrásokból, közpénzekből biztosított felvásárlás azon-

ban az alapproblémát, a piaci termékfelesleg jelenlétét nem oldja meg. 

Ezzel csak a közraktárak telnek meg a Közösség tulajdonába került 

áruval. Ki kellett tehát találni egy harmadik eszközt. Ez lett az – 

ugyancsak közpénzekből nyújtott – exporttámogatás, amely révén a 

kereskedő a külső piacokon akár az előállítás önköltsége alatti döm-

pingáron képes kínálni a kivitt terméket.  

A „köz” gazdasága szempontjából abszurd kör ezzel bezárul. Adóból 

származó közpénzekből termékfelesleget állíttatunk elő a gazdákkal, majd azt 

fölvásároljuk tőlük, és végül ugyancsak közpénzekből a kereskedőknek nyújtott 

exporttámogatásokkal igyekszünk megszabadítani saját belső piacainkat ezektől a 

feleslegektől.  

Ez a rendszer mindezen gazdasági, piaci és pénzügyi abszurditáson, a 

közpénzek felhasználásának irracionalitásán túl a támogatások odaítélésénél kizá-

rólag a megtermelt mennyiséget veszi figyelembe. Teljesen érzéketlen arra, hogy 

hogyan, milyen módon állították elő a terményeket, és e tevékenység során meny-

nyi ember számára biztosítottak a munkavégzés, a jövedelemszerzés és végső so-

ron a megmaradás feltételei. Mindez a vidéki természeti és társadalmi környe-

zet súlyos eróziójához is vezet. Ezek orvoslása további közösségi forrásokat, 

erőfeszítéseket igényel, terheit az egész társadalomnak kell viselnie.  

3.7.1.2. Az európai agrárpolitika reformtörekvései 

E támogatási rendszerrel Európa fokozatosan olyan zsákutcába ke-

rült, amelyben továbbhaladni egyszerűen nem érdemes, de nem is lehet. Ma kö-

zös költségvetésének közel felét, több mint 40 milliárd eurót költ el évente a köz-

pénzekből agrártámogatásokra úgy, hogy annak gazdasági, piaci, valamint kör-

nyezeti és a vidék társadalmára gyakorolt közösségi hatásai katasztrofálisak. E 

felismerések jegyében fogalmazódik meg az európai közvélemény, majd az ag-

rár- és vidékpolitika mértékadó szereplői részéről, hogy a mezőgazdaság csak ak-

kor tarthat igényt közösségi forrásokra, ha a termelési feladatok mellett környeze-

ti és társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára vállal. Ez utóbbiak olyan – 

termeléssel egyenrangú, az egész társadalom és a helyi közösségek számára egya-

ránt fontos – ökoszociális szolgáltatások, „nem importálható közjavak”, amelyek 

helyben keletkeznek, és amelyekért – de csakis ezekért – a mezőgazdaságot, a 

gazdálkodót közpénzekből nyújtott fizetség illeti meg.  
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Ez vezet el a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, és a 

közös agrár- és vidékpolitika 1992-es reformjához. Ez egyebek mellett azt eredmé-

nyezi, hogy csökkennek a termeléshez (kvótákhoz, mennyiségekhez) kötődő támo-

gatások, és az így felszabaduló források fokozatosan átkerülnek az agrár-

környezeti és vidékfejlesztési kifizetésekre.  

E folyamat jegyében és a 2000-2006-os időszakra vonatkozó Közösségi 

Költségvetés, az AGENDA 2000 részeként született meg a 1257/1999. számú 

EU tanácsi rendelet, amely a vidékfejlesztési támogatás formáiról és módsze-

reiről intézkedik. A rendelet az agrár-környezeti és vidékfejlesztési – a közös ag-

rár- és vidékpolitika 2. (ökoszociális) pilléréhez kapcsolódó – intézkedéseket 

egységes rendszerbe foglalta. Ennek támogatott intézkedései a következők: 

 agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási agrárrendszerek földalapú 

támogatása,  

 kedvezőtlen adottságú területek (LFA
19

) normatív földalapú támogatása,  

 mezőgazdasági beruházások támogatása,  

 mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása,  

 erdőtelepítési támogatások,  

 a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése,  

 idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása,  

 fiatal gazdálkodók támogatása,  

 gazdálkodók oktatása, képzése.  

A felsorolt intézkedések „menülistájáról” a tagországok maguk választ-

hatnak, közülük azonban az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támo-

gatások alkalmazása kötelező elem. A kiválasztott intézkedéseket programokba 

kell csoportosítani, országos keretprogramot (Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet) 

kell alkotni.  

A reform gyorsításáról hozott legutóbbi, 2003. június 26-ai luxemburgi 

döntés is része tehát annak az erősödő folyamatnak, amely a gazdálkodóknak kifi-

zetett támogatást nem a megtermelt termékmennyiségtől, hanem inkább a gazdál-

kodás rendszerétől, annak minőségi, biztonsági, környezeti valamint társadalmi 

teljesítményétől teszi függővé. Ennek érvényesítését szolgálja – a jó mezőgazdasági 

gyakorlat, mint támogatási alapkritérium megkövetelésén, a Közös Agrárpolitika ál-

talános „zöldülésén” túl – a „moduláció” és a „degresszió” is. 

                                              
19

 LFA: Less Favourable Areas 
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A „moduláció” a mennyiséghez kötött, 1. pilléres támogatások gyorsuló 

ütemű átcsoportosítását jelenti a 2., vidékfejlesztési pillér támogatásaira (98. táb-

lázat). Ez utóbbiak aránya az EU agrárköltségvetésében ma még csak 10,5 %, e 

gyorsítás révén azonban jelentős mértékben növekedhet. A csatlakozásra váró 

„tizek”-kel kötött koppenhágai megállapodásban a második pilléren számukra 

rendelkezésre álló pénzügyi keretek aránya már 2004-2006 között 52 %! (Igaz, 

hogy Magyarország esetében e források aránya csak 36 %! Sürgős és rendkívül 

fontos teendő tehát, hogy csatlakozásunkat követően a 2007-2013-as Európai 

Uniós költségvetési tervciklusban lényegesen nagyobb források megszerzésére 

törekedjünk e 2., vidékfejlesztési pillér mentén.) 

98. táblázat: A moduláció ütemezése (%) 

Év 2003. januári javaslat 2003. június 26-ai döntés 

2005 - 3 

2006 1 4 

2007 2 5 

2008 3 5 

2009 4 5 

2010 5 5 

2011 és azt követően 6 5 

A „degresszió” révén a termésmennyiséghez kötött direkt támogatások fenti 

csökkentése az 5 000 euró/év támogatási összeg (átlagosan 20 ha-os birtokméret) fö-

lött jelenik meg, vagyis a nagyobb üzemeket érinti. Az így elvont forrásokat a 2. (vi-

dékfejlesztési) pillér mentén használhatja csak fel a tagállam gazdái üzemmérettől 

függő degresszív támogatására, előnyben részesítve tehát a kisebb üzemeket. Ezen 

intézkedés céljának és értelmének megértéséhez feltétlenül tudnunk kell, hogy az 

EU-ban az átlagos birtoknagyság 19 ha! Az 50 ha-t meghaladó birtokok aránya 8,6 

% (de pl. Portugáliában csupán 2,4 %, Franciaországban viszont közel 30 %) (99. 

táblázat). Ez is azt valószínűsíti, hogy a kisebb méretkategóriába tartozó birtokok 

meghatározó aránya miatt a vidékfejlesztési támogatások tartós és növekvő sú-

lyú elemei lesznek a Közös Agrárpolitikának.  
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99. táblázat: A gazdaságok birtokméret-kategóriák szerinti megoszlása  

az EU három tagállamában, a Közösség egészében és Magyarországon (%) 

Birtokméret-

kategóriák (ha) 

Franciaország 

(1997) 

Németország 

(1997) 

Portugália 

(1997) 

EU-15 

(1997) 

Magyarország 

(2000) 

-10 35,3 45,6 87,6 68,6 93,8 

11-50 33,4 39,8 10,0 22,3 4,9 

51- 29,7 14,6 2,4 8,6 1,3 

Annak megítélésére, hogy ez hazai viszonyaink között milyen fontos szere-

pet játszhat, érdemes ismét emlékeztetni Magyarország egykori és mai (2000. évi) 

birtokszerkezetére és átlagos birtokméretére (3. táblázat, lásd korábban).  

A vidékfejlesztési támogatások nélkül megállíthatatlanná válhat az a fo-

lyamat, melyet a legutóbbi mezőgazdasági összeírás adatai vészjóslóan jeleznek. 

A KSH 2003 végén végzett mezőgazdasági szerkezeti összeírásának előzetes ada-

tai szerint 2000-hez viszonyítva (tehát mindössze három év alatt!) az egyéni, csa-

ládi gazdaságok száma 20 %-kal (960 ezerről 766 ezerre), a mezőgazdaságban 

tevékenykedő gazdasági szervezetek száma pedig 7 %-kal (8400-ról 7800-ra) 

csökkent. Ezen belül az állattartók száma a magángazdaságokban 22,5 %-kal, a 

gazdasági szervezeteknél pedig 11 %-kal csökkent.  

3.7.1.3. Az átalakuló európai agrár- és vidéktámogatási rendszer 

Az EU-ban az agrártámogatásoknak ma tehát két, eltérő jellegű cso-

portja létezik: a régi típusú, mennyiségekhez (kvótákhoz) kötött, un. 1. pilléres 

támogatások, illetve az új típusú, gazdálkodási rendszerekhez és területekhez 

kötött vidékfejlesztési (ökoszociális) vagy 2. pilléres kifizetések.  

Az első csoportba tartozó – a termeléshez, a mennyiségekhez kötött és 

így az iparszerű tömegtermelést ösztöző 1. pilléres – támogatások három alapve-

tő formája alakult ki. 

 Az első a közvetlen kifizetések, melyeket meghatározott termésszin-

tig és adott területnagyságig finanszíroz az EU, túlnyomó többségében 

az un. GOFR (gabona, olaj, fehérje és rost) növények termesztése ese-

tében. Ez a kvótákhoz kötött támogatás ma a gabonaféléknél pl. 63 eu-

ró/t. Magyarország esetében 4,73 t/ha termésszintig fizeti ezt az össze-

get az EU, így ez a támogatás hektáronként 63 x 4,73 ≈ 300 euró (kb. 

75 eFt/ha). 2004-ben ennek legfeljebb 55 %-át kaphatják meg a ma-

gyar gazdák, ami mintegy 40 eFt/ha kifizetést jelenthet e növények 
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termesztése esetén. Ebből 25 %-ot az EU keretek biztosítanak, 30 %-ot 

pedig nemzeti forrásból fizethetünk a gazdáknak. Ez a közvetlen kifi-

zetési összeg 2010-re éri el a 100 %-ot, vagyis a 75 eFt/ha értéket (ha 

addig a 100 % nem csökken!). 

 A másik támogatási forma az intervenciós állami felvásárlás. Ezzel 

az állam illetve az EU garantál egy minimális felvásárlási árat, ame-

lyen – ha ez alá csökkennének a piaci árak – felvásárolja a gazdáktól a 

termésfelesleget. Ez az árszint gabonaneműeknél, 2004-ben várhatóan 

26 eFt/t körül alakulhat. Ehhez bizonyos minőségi követelményeknek 

is meg kell felelni, és – a magyar belső szabályozás szerint – a felaján-

lott mennyiségnek a 80 t-t meg kell haladnia. Közepes termésátlagot 

(búzánál pl. 4 t/ha-t) feltételezve ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy le-

galább 20 ha azonos fajtával bevetett területtel kell rendelkezni. 

 A harmadik támogatási forma az exporttámogatások köre. Ezek 

olyan termékekre – az exportálóknak – nyújtható támogatások, ame-

lyekre az adott évben a piaci helyzettől függően eseti jelleggel hirdet 

meg szubvenciót az EU.  

Az erősödő új elemek a gazdálkodási rendszerekhez és területekhez 

kötött, ún. 2. pilléres vagy vidékfejlesztési támogatások nemcsak a GOFR-

növények, hanem különböző ágazatok és eltérő adottságú területek támogatására 

is felhasználhatók. Ilyen – az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 

Alap (EMOGA) Garancia Részlegéből 80 %-os mértékben EU társfinanszíro-

zott – kifizetési jogcímek pl.: az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek és a 

kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, speciális intézkedések félig önellátó 

gazdaságok („a kicsik”) számára, agrárterületek erdősítése, termelői csoportok 

létrehozása, állatvédelmi és növényegészségügyi EU előírások átvételének támo-

gatása, stb.. További lehetőségeket kínálnak azok a források, amelyeket az 

EMOGA Orientáció Részlege 15-40 %-os mértékben társfinanszíroz, és ame-

lyekből fedezhetők pl.: mezőgazdasági beruházások, feldolgozás, kereskedelem 

támogatása, fiatal gazdák támogatása, oktatás, a vidéki térségek alkalmazkodásá-

nak és fejlődésének elősegítése, stb.. Ezek közül a gazdák számára a legjelentő-

sebb jövedelemforrást az alábbi négy kifizetési forma jelenti.  

 Az agrár-környezetgazdálkodási programokban meghirdetett 

gazdálkodási rendszerekhez (ökológiai/bio/gazdálkodás, gyepre ala-

pozott legeltetéses állattartás, érzékeny természeti területek gazdálko-

dási rendszerei, vizes élőhelyek, tó, nádas, ártér külterjes mezőgazda-

sági hasznosítása, tájgazdálkodás, integrált növénytermesztés, stb.) kö-
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tődő földalapú, normatív támogatások már 2002-ben és 2003-ban is 

pályázhatók voltak. Jelenlegi támogatási összegeik (10-50 eFt/ha/év) a 

csatlakozást követően jelentősen (25-150 eFt/ha/év-re) növekednek. 

Ezekhez a gazdálkodási rendszerekhez kötődnek majd távlatilag is a 

legnagyobb hektáronkénti kifizetések. Értékük felső határa ma az EU-

ban célprogramtól függően 450-900 euró/ha/év, azaz mintegy 110-220 

eFt/ha/év.  

 Az ún. kedvezőtlen adottságú térségek normatív, földalapú támo-

gatása a gyenge termőhelyi adottságú, a hegy és dombvidéki lejtős il-

letve a környezet- és/vagy természetvédelmi korlátozások alá eső terü-

letek valamint a demográfiai és/vagy foglalkoztatási szempontból hát-

rányos helyzetű térségek gazdálkodóinak jövedelemkiegészítését szol-

gálja. E kifizetések felső határa ma az EU-ban 200 euró/ha/év, azaz 

mintegy 50 eFt/ha/év. 

 Az ún. félig-önellátó gazdaságok egyszerűsített, normatív támoga-

tásának összege 2004-ben 1000 euró/gazdaság lesz. Ez a 10 hektár 

alatti területű gazdaságok célzott támogatási formája lehet, hiszen bir-

toknagyságtól függetlenül és egyszerű eljárással juthatnak ennek révén 

mintegy 250 eFt/gazdaság/év kifizetéshez.  

 Végül a termelői csoportok létrehozásához nyújtott vidékfejlesztési 

típusú támogatás a csoport termelési értékétől függően 50-100 ezer 

euró/csoport/év, és a megalakulását követő 5 évben folyósítható. Ez az 

eszköz egyúttal jelzi az európai agrárpolitika azon stratégiai elképzelé-

sét, hogy kis mozaikokból – családi gazdaságokból – építkezve, de 

azok piaci versenyképességét társulásukkal megteremtve kívánja az 

egyéni gazdálkodás és tulajdonosi szemlélet, valamint a méretökonó-

mia előnyeit egyesíteni.  

A felsorolt támogatási formák többsége a készülő Nemzeti Vidékfejlesztési 

Terv (NVT) valamint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

hazai és brüsszeli jóváhagyásától függően 2004-től, EU csatlakozásunktól elérhető, 

ha Magyarország ennek intézményi, ellenőrzési, nyilvántartási és egyéb feltételeit ki-

alakítja. Az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek föld alapú támogatására ren-

delkezésre álló forráskeretek 2004-ben meghaladják a 19 milliárd Ft-ot, a tárca 

deklarálta, hogy az ehhez szükséges 3,8 milliárd Ft nemzeti forrást a költségve-

tésben biztosítja, és e forráskereteket 2006-ra 29 milliárd forint fölé emeli. Ez a 

keret a koppenhágai megállapodás következtében e 3 évben sajnos dinamikusabb 

növekedést vélhetőleg nem tesz lehetővé, ám biztató lehet Magyarország vidéki 
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térségei és egész agráriuma számára. Ezek ugyanis várhatóan az EU-ban is nö-

vekvő, tartós és legelőnyösebbek támogatási formává válnak. Mindezen folya-

matok és eszközök lehetőségeket kínálnak vidékfejlesztéshez kapcsolódó ag-

rár-környezetgazdálkodási rendszerek elterjesztésére, a minőségi agrár-

szerkezetváltás és ezzel az élhető vidék megteremtésére.  

3.7.2. A hazai előzmények 

E 2. pilléres, vidékfejlesztési támogatási rendszer magyarországi beveze-

tését készítették elő olyan előcsatlakozási programok, mint a Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Program (NAKP) és a SAPARD
20

 program. Mindkét program 

alapját a 1257/1999. számú EU tanácsi (vidékfejlesztési) rendelet adja. Míg az 

NAKP az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási rendszerek kidolgozásának 

és kísérleti indításának, addig a SAPARD a rendelet strukturális, szerkezeti, be-

ruházási jellegű és egyéb intézkedései bevezetésének kereteit teremtette meg. 

3.7.2.1. Magyarország SAPARD terve 

A SAPARD program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesz-

tési támogatásokról szóló 2349/1999. (XII. 21.) sz. kormányhatározat az alábbi 

intézkedéseket hagyta jóvá: 

 mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 

 mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjé-

nek fejlesztése, 

 szakképzés, 

 agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módsze-

rek elterjesztése, 

 termelői csoportok felállítása, működtetése, 

 falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének vé-

delme és megőrzése, 

 a tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító 

gazdasági tevékenységek fejlesztése, 

 a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása, 

 technikai segítségnyújtás. 

                                              
20

 SAPARD: Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Előcsatla-

kozási program a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére ) 
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A 2004 április 30-án lejárt programhoz több mint 8 000 pályázatot nyúj-

tottak be az elmúlt másfél évben. A rendelkezésre álló forrás 52 milliárd Ft, az 

igényelt támogatási összeg meghaladja a 400 milliárd Ft-ot. A pályázatokat első-

sorban beruházástámogatásra, infrastruktúrafejlesztésre, falufejlesztésre, kisebb-

részt feldolgozási és marketing tevékenységre nyújtották be. A pályázatok min-

tegy fele értékelhető pozitívan, így ezen előcsatlakozási forrásokat minden bi-

zonnyal le tudjuk hívni. A szerződéskötések – EU által jóváhagyott – határideje 

2004. augusztus 31-e. 

3.7.2.2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) 

3.7.2.2.1. Célkitűzései és alaptörekvései 

A vázolt többfunkciós agrármodell és ennek alapjául szolgáló földhasz-

nálati zónarendszer gyakorlati megvalósítását célozta a Kormány 2253/1999 

(X.7.) számú határozatával (9.5. melléklet) elfogadott Nemzeti Agrár-környezet-

védelmi Program (NAKP), az európai agrármodell elterjesztésének magyar ke-

rete. Ez tehát egy olyan új agrárstratégiai rendszer, amely:  

 többfunkciós mezőgazdaságot céloz, amely mindazon – élelmiszer-

termelési, ökológiai-környezeti valamint regionális, társadalmi – funk-

cióját betölti, melyeket a társadalom elvár tőle; 

 fenntartható mezőgazdálkodást céloz, amely tartósan abban a hely-

zetben van, hogy e többféle funkcióját egyaránt el tudja látni azáltal, 

hogy fenntartható termelési módszereket alkalmaz, valamint annak be-

ismerése által, hogy e termelési, gazdálkodási mód környezeti vala-

mint társadalmi, regionális teljesítményeit honorálnunk kell; 

 alkalmazkodó mezőgazdaságot céloz, amely a tájak adottságainak 

megfelelő gazdálkodási rendszereket és intenzitási fokot használ a táj-

ra, termőhelyre jellemző, minőségi termékek előállítására; 

 egész területünkre kiterjedő („területfedő”) mezőgazdaságot céloz, 

amely védett vagy hátrányos helyzetű térségeinkben ugyanúgy jelen 

van, mint agrártermelési régióinkban, de itt ökoszociális feladatai ke-

rülnek előtérbe; végezetül 

 versenyképes mezőgazdaságot céloz, amely megállja a helyét a pia-

cokon is; a verseny azonban tisztességes versenyt jelent, vagyis azokat 

az „ökoszociális játékszabályokat”, amelyeket az európai s benne a 

magyar mezőgazdaság modellje magába foglal és gyakorlata betart, 
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azokat valamennyi agrárgazdálkodó számára a WTO
21

 keretei között 

is rögzíteni kell 

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) elsődleges tö-

rekvése tehát olyan mezőgazdasági gyakorlat kialakítása, amely a természeti erő-

források fenntartható használatán, a természeti értékek, a biodiverzitás megőrzé-

sén, a táj értékeinek megóvásán valamint egészséges termékek előállításán és él-

hető vidék, az embereknek munkát és megélhetést biztosító gazdálkodási rend-

szer megteremtésén vagyis a környezet- és tájgazdálkodás rendszereinek széles-

körű elterjesztésén alapszik. Ennek megfelelően nem egyes termelési ágazato-

kat, hanem a felsorolt igényeknek egyaránt megfelelő gazdálkodási rendszere-

ket támogat, és az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg (Ángyán et al., 

szerk., 1999): 

 „a környezetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek és ezeket 

megtestesítő rendszerek széleskörű elterjesztése, ezáltal természeti ér-

tékeink, a biodiverzitás, a táj, a termőföld és a vízkészletek állapotá-

nak megőrzése és javítása; 

 hozzájárulás egy fenntartható mezőgazdasági földhasználati, ésszerű 

területhasználati rendszer, illetve Magyarország agro-ökológiai adott-

ságainak megfelelő kiegyensúlyozott és stabil földhasználati, termelési 

struktúra kialakításához; 

 piacképes, kiváló minőségű, értékes termékek termelésének növelése, 

és ezáltal a mezőgazdasági exportlehetőségek javítása; 

 a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, a 

vidéki életminőség javulásához való hozzájárulás, alternatív jövede-

lemszerzési lehetőségek kialakítása; 

 a turisztikai potenciál fejlesztése, kihasználása elsősorban a vidék, a 

táj képének javítása, az ökoturizmus, falusi turizmus feltételeinek javu-

lása révén; 

 hozzájárulás egyéb vidékfejlesztési intézkedések sikeréhez, a vidéki 

népesség, a gazdálkodók termelési-környezeti ismereteinek fejlődésé-

hez, szemléletváltás elősegítéséhez.” 

Miután minden EU-tagállamnak kötelezően kell, hogy ilyen működő 

programja legyen, (az erre vonatkozó európai gyakorlatról, az EU néhány tagál-

lamának agrár-környezeti programjairól lásd a 9.6. mellékletben közreadott rövid 

                                              
21

 WTO: World Trade Organisation (Világkereskedelmi Szervezet) 
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áttekintést (Elekházy, 2004)), belépésünk alapkritériuma volt az NAKP indítása. 

Mindemellett kedvező európai fogadtatása lehetőséget biztosít egy olyan orszá-

gimázs kialakítására, melynek mottója: „Tiszta, élő környezetből egészséges és 

biztonságos élelmiszert!” lehet. Elkerülhetetlen és érdekeinknek megfelelő beve-

zetését ezen túl az is indokolta, hogy: 

 megteremti a forrásait a sokszínű és minőségi termékkínálat valamint 

környezet biztosításának és az ökológiai szempontból tartamos („fenn-

tartható”) agrár- és vidékfejlesztésnek; 

 a vidéken élő emberek és családok, közösségek számára munkalehető-

séget, megélhetést biztosít különösen azokban a térségekben, amelyek 

környezeti szempontból sérülékenyek, agrárpotenciáljuk és így piaci 

versenyképességük alacsonyabb, és már ma is jelentős munkanélküli-

séggel, foglalkoztatási gondokkal küzdenek;  

 a kultúrtájak és a környezeti elemek fenntartásával alapvetően megha-

tározza a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának 

sikerét a vidéki térségekben; 

 egészséges élelemmel, tiszta ivóvízzel és élő, egészséges környezettel 

jelentősen hozzájárul az „Egészséges Nemzetért” Népegészségügyi 

Program – a hangsúlyt a prevencióra helyező – törekvéseinek megva-

lósításához; valamint  

 hozzájárul, konkrét formába önti és forrásokat teremt a „Magyarország 

Középtávú Gazdaságpolitikai Programja (az uniós csatlakozás meg-

alapozásához)” kormánydokumentumban megfogalmazott agrár- és 

vidékfejlesztési, regionális fejlesztési és környezetvédelmi program-

elemekhez, valamint foglalkoztatáspolitikai célokhoz; 

 a két pillér mentén megcélzott EU forrásbevonás mértéke és esélye lé-

nyegesen nagyobb, mint az első pillér termelési kvóták mentén meg-

nyíló lehetősége. 

Mindezek alapján joggal mondhatjuk, hogy a Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Program az ökoszociális piacgazdaság közegébe ágyazott fenn-

tartható, többfunkciós európai agrármodell, a környezet- és tájgazdálkodás hazai 

megvalósításának, széleskörű elterjesztésének magyar keretét, nagyléptékű hazai 

programját adja, és így a termelés-, a környezet- és a vidékpolitika területileg diffe-

renciált összekapcsolásának, az agrárpolitika paradigmaváltásának alapvető je-

lentőségű kerete és eszköze.  
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3.7.2.2.2. Szerkezete, alkotóelemei és célprogramjai 

A NAKP célkitűzéseiben a különböző térségek adottságainak megfelelő, 

ahhoz igazodó fenntartható mezőgazdasági földhasználat kialakítása fogalmazó-

dott meg olyan módon, hogy az megfeleljen az EU 2078/92 rendeletében vala-

mint az azt 2000-ben felváltó 1257/1999. számú EU tanácsi rendeletben foglal-

taknak. A program jelentős támogatási prioritást biztosított az ökológiai adott-

ságokon alapuló, multifunkcionális mezőgazdasági földhasználatnak, az EU-

ban is megcélzott agrár-vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek. Célprogramjai 

két fő típusba sorolhatók.  

Az első fő típust az úgynevezett horizontális vagy országos célprogramok 

alkotják, amelyek a hazai mezőgazdasági földhasználat teljes területére kiterjednek. 

Ezen programok célkitűzése az, hogy támogatást nyújtsanak a különféle földhaszná-

lati ágakban a környezetbarát termelési, gazdálkodási eljárásoknak, rendszereknek, 

elősegítve ezzel a magyar agrárgazdaság új, hosszú távon is fenntartható és verseny-

képes fejlődési modelljének kialakulását. Ennek érdekében különböző támogatási 

programok révén segíti a környezeti szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodás 

elterjedését, az integrált növény-, zöldség- ill. gyümölcstermesztés, az ökológiai gaz-

dálkodás terjedését, a gyepterületek és vizes élőhelyek ökológiai feltételeknek megfe-

lelő hasznosítását, valamint a környezetbarát állattartás kialakulását.  

A célprogramok másik fő típusát a zonális vagy térségi célprogramok 

adják, amelyek az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mező-

gazdasági földhasználatát segítik, hozzájárulva az egyes térségek adottságaikhoz 

illeszkedő gazdálkodási formák elterjedéséhez, a tájgazdálkodás kialakulásához, 

a terület környezeti, természeti értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen 

programok célterületei közé olyan térségek tartozhatnak, amelyek természetvé-

delmi, talajvédelmi vagy vízvédelmi szempontok miatt valamilyen speciális hasz-

nosítást igényelnek. A térségenként kidolgozott földhasznosítási formák, gazdál-

kodási módszerek alkalmazását támogatják az egyes célprogramok. Az említett 

térségi célprogramok hálózatot alkotnak, így kialakulhat az ún. Érzékeny Ter-

mészeti Területek (ÉTT) hálózata. 

A NAKP felépítését a 47. ábra szemlélteti. Intézkedései célprogramok 

formájában kerülnek megfogalmazásra, amelyek tehát az alábbiak: 

 agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, 

 integrált növénytermesztési célprogram, 

 ökológiai gazdálkodási célprogram, 
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 extenzív gyephasznosítási célprogram, 

 vizes élőhely-hasznosítási célprogram, 

 Érzékeny Természeti Területek célprogramja, 

 képzési, kutatási-fejlesztési, szaktanácsadási és demonstrációs prog-

ramok. 

47. ábra: A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program felépítése 

 

A felsorolt célprogramokon kívül (amelyek hektáralapú támogatásokat il-

letve költségtérítésre alapuló projekt-támogatásokat tartalmaznak) szükség van az 

agrár-környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódó beruházás jellegű támoga-

tásokra. Ezek körébe az alábbiak tartozhatnak: szántó/gyep konverzió, gyümöl-

csös, illetve ártéri gyümölcsös telepítése, őshonos állatok beszerzése, az állattar-

táshoz kapcsolódó legeltetési berendezések helyreállítása, létesítése (karámépítés, 

villanypásztor rendszer kialakítás, itatók, stb), agrár-környezetvédelemhez kap-

csolódó eszköz, illetve járulékos munkagép beszerzése, talajvízháztartás helyreál-

lítása, épületberuházások, feldolgozási, marketing támogatások stb.  
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3.7.2.2.3. Működésmódja és támogatási rendszere 

A program működésmódja és támogatási rendszere jelentősen eltért a 

Magyarországon alkalmazott agrártámogatási rendszertől. 

A célprogramokban való részvétel önkéntes, a gazdálkodók maguk döntik 

el, hogy részt kívánnak-e azokban venni. Az országos programokhoz bárki csatla-

kozhat, akinek saját tulajdonú termőföldje vagy erre vonatkozó tartós földbérlete van, 

a térségi (zonális) programokhoz természetszerűleg csak azok, akik a meghatározott 

régióban vagy kistérségben gazdálkodnak.  

A gazdálkodó, miután megismerkedik a feltételekkel, és úgy dönt, hogy csat-

lakozni kíván, 5 éves szerződést köt az állammal, amelyben vállalja, hogy a szerző-

désben foglalt feltételeket (az adott célprogramban megfogalmazott gazdálkodási 

„szabályokat”) betartja. Ennek fejében évente rögzített hektáronkénti kifizetést kap 

a szerződött időszakban. Ez fedezi a felvállalt intézkedések miatti esetleges 

jövedelemkiesést, a felmerülő többletköltségeket, és tartalmaz további 20 % ösztön-

zőt, amely az esetleges gazdasági hátrányok kiegyenlítésén túl a gazdálkodási rend-

szer ökoszociális szolgáltatásait honorálja, és így a környezetbarát gazdálkodási for-

mákat versenyképessé, vonzóvá teszi a gazdálkodók számára.  

Célprogramok formájában megfogalmazódó támogatott gazdálkodási 

rendszereit, azok becsült területét és finanszírozását a 100. táblázat foglalja össze. 

100. táblázat: A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program potenciális 

kiterjedése és felhasználható támogatási forrásai 

(Ángyán et al., szerk., 1999) 

Támogatási célprogram Potenciális 

célterület 

(2006-2007) 

ezer hektár 

Támogatási forrás nagysága  

(jelenlegi EU normák szerinti 

minimummal számolva) 

ezer Ft/hektár milliárd Ft 

Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram 600 35 21 

Integrált gazdálkodási célprogram 2700 45 122 

Ökológiai gazdálkodási célprogram 300 50 15 

Gyephasznosítási célprogram 400 25 10 

Vizes élőhely célprogram 80 75 6 

Érzékeny Természeti Területek célprogramja 1980 80 158 

Összesen 6060 - 332 

 

 
Társfinanszírozás megoszlása EU forrás (80 %) 

249 milliárd Ft 

Nemzeti költségvetés (20 %) 

83 milliárd Ft 
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Támogatásra jogosultak: az agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást 

szolgáló környezet- és természetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek és 

tevékenységek alkalmazását felvállaló, legfeljebb 300 ha-on mezőgazdasági te-

vékenységet folytató, földhasználó természetes személyek, jogi személyiségű és 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéb mezőgazdasági tevékeny-

séget folytató szervezetek. A támogatási jogosultság további feltételei: 

 a pályázó földhasználó földtulajdonnal vagy az érintett területre vonatko-

zó – legalább 5 évre szóló, érvényes – földhasználati szerződéssel rendel-

kezzen, amely megfelel a Földhasználati rendeletben foglaltaknak; 

 tulajdonában vagy használatában van legalább  

 1 hektár szántó vagy gyepterület; illetve 

 0,5 hektár zöldség-, vagy gyümölcs-, vagy szőlőterület; vagy 

 5 ha halastó. 

A program induló támogatására a 2002. évi agrártámogatási keretből az 

agrártárca önálló soron 2,2 milliárd Ft-ot, a környezetvédelmi tárca pedig 0,3 mil-

liárd Ft-ot különített el. Az egyes célprogramok 2002-es területalapú támogatá-

sainak mértékét a 101. táblázatban összefoglalt adatok mutatják. 

101. táblázat: Az NAKP célprogramjainak területalapú támogatásai (2002) 

Agrár-környezetvédelmi célprogramok Támogatási összeg 

(Ft/ha) 

A 

A 1. 

Agrár-környezetvédelmi alapprogram 

Talajvédő gazdálkodás 

 

18 000 

B 

B 1. 

B 2. 

B 3. 

B 4. 

Integrált növénytermesztési célprogram 

Szántóföldi zöldségek 

Almatermésűek 

Csonthéjasok és bogyósok 

Szőlő 

 

30 000 

50 000 

40 000 

40 000 

C 

C 1.1. 

C 1.2. 

C 1.3. 

C 1.4. 

C 1.5. 

C 2.1. 

C 2.2. 

C 2.3. 

C 2.4. 

C 2.5. 

Ökológiai gazdálkodási célprogram  

átállási időszakban            Szántóföldi növények 

Zöldségek 

Gyümölcs 

Szőlő 

Rét-legelő 

a már átállt területekre      Szántóföldi növények 

Zöldségek 

Gyümölcs 

Szőlő 

Rét-legelő 

 

25 000 

30 000 

40 000 

40 000 

10 000 

15 000 

18 000 

20 000 

20 000 

8 000 
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Agrár-környezetvédelmi célprogramok Támogatási összeg 

(Ft/ha) 

D  

D 1. 

Gyepgazdálkodási célprogram 

Legeltetésre alapozott gyepgazdálkodás 

 

8 000 

E 

E 1. 

Vizes élőhely célprogram 

Halastó 

 

8 000 

F 

 

Zonális agrár-környezetvédelmi célprogramok
22

, amelyek az alábbi 

érzékeny természeti mintaterületeken kerülnek bevezetésre: Szatmár-

Bereg, Észak Cserehát, Őrség-Vendvidék, Hevesi sík, Borsodi Mezőség, 

Marcal medence, Drávazug, Dunavölgyi sík, Dévaványa, Turjánvidék, 

Szentendrei sziget 

10-40 000
23

 

A területalapú támogatásokat kiegészítő agrár-környezetvédelmi támo-

gatások az alábbiak: 

1) Agrár-környezetgazdálkodási üzemterv készítéséhez nyújtott támogatás, 

melynek mértéke: komplex üzemtervenként  
a) 10 ha gazdaság méretig legfeljebb  50 000 Ft, 

b) 10-100 ha gazdaság méretig legfeljebb  70 000 Ft, 

c) 100 ha feletti méret esetén legfeljebb  100 000 Ft. 

2) Kiegészítő állat-beállítási támogatás az alábbiak szerint: 

Támogatott  

haszonállat 

Őshonos fajta esetén
24

 

Ft/db 

Nem őshonos fajta esetén 

Ft/db 

szarvasmarha 10 000 6 000 

juh 2 000 1 000 

sertés 2 000  -  

3) Agrár-környezetvédelmi tanfolyamok, képzések támogatása képzési tan-

folyamonként maximum 400 000 Ft. A képzések/tanfolyamok minimális 

időtartama (nettó) 12 óra, a résztvevők minimális száma 10 fő. 

4) Agrár-környezetvédelmi mintagazdaságok támogatása pályázatonként 

legfeljebb 8 millió Ft vissza nem térítendő támogatás formájában. 

                                              
22

  A természet védelméről szóló 1996 évi LIII. Törvény 53. § (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően közös KöM-FVM rendelet készült az Érzékeny Természeti Területek rendsze-

rének kialakításáról. A hivatkozott mintaterületeken a később teljes körűen bevezetett rend-

szer kipróbálása történt 2002 során.  
23

  A támogatási összegek a felsorolt területeken szántó- és gyephasznosítási programokra vo-

natkoznak. 
24

  Az alábbi fajták esetében: magyar szürke marha (szarvasmarha), hortobágyi és gyimesi rac-

ka, cigája, cikta (juh), szőke, vörös, fecskehasú mangalica (sertés) 
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3.7.2.2.4. Értékorientációja és területi irányultsága 

Az NAKP pályázatok elbírálásának rendszere is jelzezte annak érték-

orientációját, egyúttal jelentősen eltért az addigi magyar gyakorlattól, amennyiben 

normativitást vitt azok megítélésébe. A 100 pontos EU-konform rendszer szem-

pontjait a 102. táblázat foglalja össze.  

102. táblázat: Az NAKP pályázatok elbírálásának szempontrendszere (2002) 

Megnevezés Adható 

pontszám 

1. A pályázó gazdálkodási formája: 

- természetes személy 

- jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 

- egyéb mezőgazdasági tevékenységet folytató szervezet  

 

10 

6 

4 

2. Piaci kapcsolat: 

- terméktanács és TÉSZ tagja 

- terméktanács vagy TÉSZ tagja 

- nem tagja termelői szervezetnek 

 

10 

5 

0 

3. Kedvezőtlen adottságú térségben való gazdálkodás
25

:  

- hegyvidéki, dombvidéki térségek 

- alacsony termőképességű, gyenge földterület (17 AK alatt) 

- egyéb, környezetvédelmi korlátozás  

- 2 vagy több tényező együttes fennállása 

 

5 

5 

5 

10 

4. Környezetkímélő gazdálkodás megléte (ökológiai gazdálkodás, integrált növény-

termesztés, extenzív gyepgazdálkodás, halgazdálkodás, egyéb): 

- több mint 3 éve 

- kevesebb mint 3 éve 

- nincs 

 

 

10 

5 

0 

5. A gazdaság területének környezeti (természet-, talaj-, vízvédelmi) érzékenysége
26

: 

- hármas érzékenység 

- kettős érzékenység 

- egyszeres érzékenység 

 

30 

20 

10 

6. Vidéki foglakoztatáshoz való hozzájárulás (munkanélküliségi ráta alapján): 

- országos átlag alatt vagy egyenlő 

- azt meghaladja 10 %-kal 

  20 %-kal 

  30 %-kal 

 

3 

7 

10 

15 

7. Agrár-környezetvédelmi mintagazdasági szerepkör betöltése, felvállalása 

(térségi bemutató, képzési, szaktanácsadási, információs feladatok): 

- igen  

- nem 

 

 

5 

0 

8. Agrár-környezetvédelmi célprogramban a pályázó: 

- teljes területével részt vesz 

- területe több mint 50 %-ával vesz részt 

- területének kevesebb mint 50 %-ával vesz részt 

 

10 

6 

2 

Összesen 100 

                                              
25

  Az EU  1257/1999 EU tanácsi rendeletének LFA – Kedvezőtlen Adottságú Területek – be-

sorolása alapján. 
26

  A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program kialakításához elkészült földhasználati zonációs 

adatbázis alapján. 



 389 

A pályázat elbírálása a pályázó egyéni gazdálkodási adottságai (össze-

sen 45 pont) és területének adottságai (összesen 55 pont) alapján normatív 

módon történt. Minél nagyobb egy adott településen ez a területi pontszám 

(vagyis hátrányos helyzetű, környezetileg érzékeny és/vagy munkanélküliséggel 

súlytott térségben helyezkedik el a település), annál inkább számíthatott e 

program támogatására.  

A termelés ökológiai feltételeinek korlátozottságát az úgynevezett 

kedvezőtlen adottságú térség (LFA) (102. táblázat, 3. bírálati szempont) euró-

pai kategóriája határozza meg. Ide a hegyvidéki, dombvidéki térségek, valamint 

az alacsony (17 AK alatti) termőképességű, kis agrárpotenciálú és/vagy egyéb – 

környezet- és/vagy természetvédelmi – korlátozás alá eső (védett természeti vagy 

vízbázisvédelmi) területek tartoznak. Ennek településenkénti alakulását mutatja 

az 5. térkép.  

5. térkép 

 

A település/gazdaság területének környezeti (természetvédelmi, talaj-

, vízvédelmi) érzékenysége
27

 (102. táblázat, 5. bírálati szempont) (6. térkép) 

szintén korlátokat szab a termelés intenzitásának, és annál jelentősebb a szerepe, 

                                              
27

 A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program kialakításához elkészült földhasználati zonációs 

adatbázis alapján. 
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minél több szempontból minősül a terület sérülékenynek. Az érzékeny térségek-

ben, településeken fokozottan felértékelődik a mezőgazdaság környezeti teljesít-

ménye. 

6. térkép 

 

Végül a vidéki foglakoztatáshoz való hozzájárulás (102. táblázat, 6. 

bírálati szempont) (munkanélküliségi ráta figyelembevétele) (7. térkép) adja e 

területileg differenciált, többfunkciós agrár- és vidékfejlesztési stratégia társa-

dalmi, szociális elemét. 

Ha e három szempontot a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

(NAKP) pontrendszere szerint összegezzük, akkor értjük meg igazán, hogy 

milyen nagy térségekben válhat létkérdéssé egy ilyen megközelítésű agrár-, 

környezet-  és vidékfejlesztési stratégia követése, a többfunkciós európai ag-

rármodell megvalósítását segítő program gyors ütemű fejlesztése és e pillér men-

tén európai források bevonása. Településenkénti területi megoszlását a 8. térkép 

szemlélteti, pontos értékei pedig a http://www.nakp.hu, illetve a 

http://nakp.gau.hu/palyazat_elbiralas.php internetcímen tudhatók meg.  

http://www.nakp.hu/
http://nakp.gau.hu/palyazat_elbiralas.php
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7. térkép 

 

8. térkép 
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Minél nagyobb pontszámot ér el (a térképen minél sötétebb) egy tele-

pülés e minősítési rendszerben, annál fontosabb, annál több lehetőséget kínál 

az agrár-környezetgazdálkodás valamint az ennek hazai keretit megteremtő 

NAKP a település és gazdálkodó közössége számára. 

3.7.2.2.5. A program előzetes értékelése, tapasztalatai 

Az első két évi pályázatok legfontosabb statisztikai adatait a 103. táblá-

zat mutatja. 

103. táblázat: A 2002 és 2003. évi pályázatok fontosabb statisztikai adatai  

(Forrás: NVT 12. változat (2003. (III.19.), FVM) 

Megnevezés NAKP összesen 

 2002 2003 

Beadott pályázatok száma (db.) 5 321 7 529 

Pályázott terület  (ha) 271 811 301 383 

Pályázott támogatás  

(eFt) 

(Ft/ha) 

 

4 452 927 

16 382 

 

5 478 255 

18 177 

Éves keret  (eFt) 2 141 375 4 088 164 

Nyertes pályázatok 

(db) 

(ha) 

 

2 691 

153 035 

 

5 114 

234 632 

Bár az NAKP-t a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a be-

vezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2253/1999. sz. kormányhatározat 

2000 január 1-jével rendelte indítani, ám végül csak 2002-ben indult.  

A költségvetés az agrártámogatások között 2002-ben 2,5, 2003-ban 4,5 

milliárd Ft-ot különített el e támogatási, kifizetési rendszer indítására.  

A hat támogatott gazdálkodási rendszerre 2002-ben 5 321 db, 2003-ban 

pedig 7 529 db pályázat érkezett 272 ezer illetve 301 ezer ha területre. A pályá-

zott támogatási összeg 4,5 milliárd Ft illetve 5,5 milliárd Ft volt.  

A rendelkezésre álló összeg csak az igények mintegy 60 %-os kielégítését 

tette lehetővé, így 2002-ben 2 691 pályázat összesen 153 ezer ha területtel, majd 

2003-ban 5 114 pályázat összesen 235 ezer ha területtel került be a programba.  

A programban résztvevő gazdáknak kifizetett összeg 2002-ben 2,1 milli-

árd Ft, majd 2003-ban 4,1 milliárd Ft volt, 13 700 Ft/ha majd 17 450 Ft/ha átla-

gos értékkel. A kifizetési összeg – programtól függően – 10-50 eFt/ha között vál-

tozott. A területi arányok alapján a legnagyobb érdeklődés sorrendben  

 a gyephasznosítási célprogram (38 %), 
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 az ökológiai gazdálkodási célprogram (25 %) és  

 az ÉTT
28

 célprogram (17 %) 

iránt mutatkozott, a vizes élőhelyek, az alapprogram illetve az integrált gazdálko-

dási célprogram részesedési aránya a teljes programterületből összesen 20 % (sor-

rendben 7,2, 6,6 illetve 6,2 %) volt. 

3.7.3. A vidékfejlesztés magyar kerettervei  

Magyarország előcsatlakozási vidékfejlesztési programjai – az NAKP és 

a SAPARD – 2004 május 1-jével, az EU-csatlakozással végetértek. A tagorszá-

gokra vonatkozó vidékfejlesztési keretterveink az 1257/1999. számú EU tanácsi 

vidékfejlesztési rendelet valamint a 2002 decemberi Koppenhágai Csatlakozási 

Szerződés agrárfejezetében jóváhagyott intézkedéseket foglalják egységes rend-

szerbe, és továbbviszik, kibővítik az előcsatlakozási vidékfejlesztési terveket, az 

NAKP-t és a SAPARD-ot. Ezek – a Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-hez) il-

leszkedő – tervek: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Agrár- és Vidék-

fejlesztési Operatív Program (AVOP). Pénzügyi kereteiket a 2004-2006-os idő-

szakra a 104. táblázat foglalja össze. Ebből az európai források évenkénti meg-

oszlását a 48. ábra szemlélteti. 

48. ábra: Magyarország számára előirányzott európai agrár- és vidékfejlesztési 

források évenkénti és jogcímek szerinti megoszlása (2004-2006) (millió euró) 
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28

 ÉTT: Érzékeny Természeti Területek 
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104. táblázat: Magyarország 2004-2006 agrár- és vidéktámogatási  

pénzügyi keretei (millió euró) 

Támogatási formák Támogatási keretek és forrásaik  

EU nemzeti összesen 

1. pilléres termelési (közvetlen és piaci) támogatások 1 135,3 581,0 1 716,3 

2. pilléres vidékfejlesztési támogatás 919,5 256,1 1 175,6 

 ebből : NVT 602,3 150,6 752,9 

  AVOP 317,2 105,5 422,7 

Összesen 2 054,8 837,1 2 891,9 

A 2004-2006-os időszakra az EU 1. pilléres termelési támogatásokra (a 

közvetlen kifizetésekre, az intervenciós felvásárlásra, és az exporttámogatásra) 

mintegy 1 135 millió eurót (286 milliárd Ft-ot) bocsát Magyarország rendelkezé-

sére, s hozzájárul ahhoz, hogy a direkt kifizetések 30 %-os nemzeti kiegészítése-

ként további 581 millió eurót (145 milliárd Ft-ot) juttasson a gazdáknak.  

A 2. pilléres vidékfejlesztési támogatások fedezésére mintegy 920 mil-

lió euró (230 milliárd Ft) EU forráskeret áll a 2004-2006-os időszakban Magya-

rország rendelkezésére, melyből mintegy 600 millió euró (150 milliárd Ft) az 

NVT-ben támogatott intézkedésekre, közel 320 millió euró (80 milliárd Ft) pedig 

az AVOP keretében meghirdetett programok támogatására használható fel. Ehhez 

járul 256 millió euró (64 milliárd Ft) nemzeti kiegészítő forrás, melyből mintegy 

150 millió euró (38 milliárd Ft) az NVT intézkedéseinek 20 %-os nemzeti társfi-

nanszírozási igényét, 105 millió euró (26 milliárd Ft) pedig az AVOP intézkedé-

seinek átlagosan 25 %-os nemzeti társfinanszírozási igényét fedezi. Az NVT for-

ráskeretét az EMOGA Garancia Szekciója tehát 80 %-os mértékben, az AVOP 

forráskeretét pedig zömében az EMOGA Orientációs Szekciója (valamint a 

HOPE) átlagosan 75 %-os mértékben finanszírozza. A vidékfejlesztési progra-

mok mentén tehát 1 Ft nemzeti forrással 3 Ft (AVOP) illetve 4 Ft (NVT) eu-

rópai forrást tudunk megmozdítani és megszerezni a magyar agrárium és 

vidék számára. 

3.7.3.1. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

Az NFT részét képező AVOP intézkedéseinek célja az NVT-ben megfo-

galmazott, támogatott gazdálkodási rendszerekhez kapcsolódó mezőgazdasági 

termelés és élelmiszerfeldolgozás feltételeinek megteremtése, versenyképességé-

nek javítása valamint a vidék felzárkóztatásának elősegítése. A program négy 

prioritást fogalmaz meg. Támogatott intézkedései az alábbiak: 
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 1. prioritás: a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a me-

zőgazdaságban: 

 a mezőgazdasági beruházások támogatása, 

 fiatal gazdálkodók pályakezdési támogatása, 

 erdőgazdálkodás korszerűsítése, 

 szakmai továbbképzés és átképzés támogatása, 

 a halászat modernizálása; 

 2. prioritás: az élelmiszer-feldolgozás modernizálása: 

 mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fej-

lesztése; 

 3. prioritás: vidéki térségek fejlesztése: 

 a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, 

 mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, 

 alapvető szolgáltatások a vidéki vállalkozók és lakosság számára, 

 falufejlesztés és -felújítás, 

 közösségi kezdeményezésű programok (LEADER+) támogatása; 

 4. prioritás: technikai segítségnyújtás:  

 technikai segítségnyújtás. 

Az AVOP Irányító Hatóság feladatait az FVM Strukturális Alapok Fő-

osztálya látja el.  

3.7.3.2. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

Az NVT egységes keretbe foglalja az EMOGA
29

 Garancia Részlegéből 

80 %-os mértékben EU-társfinanszírozott vidékfejlesztési intézkedések hazai 

végrehajtását. Intézkedései első sorban a gazdálkodás folyó támogatását biztosít-

ják, és részben a környezeti kihívásokra adnak válasz (agrár-környezet-

gazdálkodási rendszerek, kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, EU-

követelményeknek való megfelelés elősegítése, mezőgazdasági területek erdősí-

tése), illetve segítenek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek 

enyhítésében (termelői csoportok létrehozásának támogatása, félig önellátó gaz-

daságok támogatása, korai nyugdíjazás). A program irányítását az FVM Vidékfej-

lesztési Államtitkársága látja el. Támogatott intézkedései az alábbiak: 

 agrár-környezetgazdálkodás: 

 agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, 

                                              
29

 EMOGA: Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
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 integrált növénytermesztési célprogram, 

 ökológiai gazdálkodási célprogram, 

 Környezetileg Érzékeny Területek programja, 

 kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási támogatások; 

 kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső terü-

letek támogatása; 

 az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való 

megfelelés elősegítése; 

 mezőgazdasági területek erdősítése; 

 korai nyugdíjazás; 

 szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása; 

 termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása; 

 technikai segítségnyújtás. 

A 105. táblázat az NVT forrásainak jogcímek szerinti tervezett meg-

oszlását foglalja össze a 2004-2006-os időszakra.  

A források közel 80 %-a az első négy intézkedési terület finanszírozását 

szolgálja. Ezek közül is kiemelkedik az 1. intézkedési terület, az agrár-

környezetgazdálkodási rendszerek föld alapú támogatásának forráskerete. Ez 

az intézkedési terület viszi gyakorlatilag tovább a Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Programot (NAKP-t), átemelve, némiképp módosítva illetve 

bővítve annak támogatott célprogramjait. Lássuk tehát ennek – a témánk szem-

pontjából legfontosabb – intézkedési területnek a szerkezetét, támogatott prog-

ramjait, tervezett forráskereteit és hektáronkénti kifizetési összegeit. 
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105. táblázat: Az NVT forrásainak támogatott intézkedések szerinti megoszlása (2004-2006) (millió euró) 

(80/20 %-os EU/nemzeti társfinanszírozás) (tervezet, NVT 12. változat) 

Támogatott intézkedés 2004 2005 2006 Összesen Arány 

% EU nemzeti összes EU nemzeti összes EU nemzeti összes EU nemzeti összes 

1. Agrár-környezetgazdálkodás 66,7 16,7 83,4 80,0 20,0 100,0 99,1 24,8 123,9 245,8 61,5 307,3 40,8 

2. Kedvezőtlen adottságú és kör-

nyezetvédelmi korlátozások 

alá eső területek támogatása 

19,8 4,9 24,7 22,1 5,5 27,6 23,3 5,8 29,1 65,1 16,3 81,4 10,8 

3. Az EU környezetvédelmi, állat-

jóléti és higiéniai követelménye-

inek való megfelelés elősegítése 

57,2 14,3 71,5 54,8 13,7 68,5 23,7 5,9 29,6 135,7 33,9 169,6 22,5 

4. Mezőgazdasági területek erdő-

sítése 
16,1 4,0 20,1 19,4 4,8 24,2 28,3 7,1 35,4 63,8 15,9 79,7 10,6 

5. Korai nyugdíjazás - - - - - - 15,5 3,9 19,4 15,5 3,9 19,4 2,6 

6. Szerkezetátalakítás alatt álló 

félig önellátó gazdaságok tá-

mogatása 

3,4 0,8 4,2 5,7 1,4 7,1 10,1 2,5 12,6 19,2 4,8 24,0 3,2 

7. Termelői csoportok létrehozá-

sának és működtetésének tá-

mogatása 

6,1 1,5 7,6 9,9 2,5 12,4 11,2 2,8 14,0 27,2 6,8 34,0 4,5 

8. Technikai segítségnyújtás 12,0 3,0 15,0 10,0 2,5 12,5 8,0 2,0 10,0 30,0 7,5 37,5 5,0 

Összesen 181,3 45,2 226,5 201,9 50,5 252,4 219,2 54,8 274,0 602,3 150,6 752,9 100,0 
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3.7.4. Agrár-környezetgazdálkodás: az NVT alapvető intézkedési te-

rülete 

Az NVT agrár-környezetgazdálkodási intézkedési területe – az NAKP 

folytatásaként – olyan támogatható gazdálkodási rendszereket fogalmaz meg, 

amelyekhez a gazdák területükkel, gazdaságukkal önkéntes módon csatlakoz-

hatnak, ha  

 legalább 0,5-1 ha saját tulajdonú mezőgazdasági területük, vagy erre 

vonatkozó – legalább 5 éves – tartós földbérleti szerződésük van; 

 elfogadják az adott gazdálkodási rendszer technológiai és egyéb elő-

írásait, követelményeit; 

 azokat saját gazdálkodásukba beépítik, üzemtervben rögzítik, és annak 

betartását legalább 5 éves állami szerződés alapján a szerződés időtar-

tamára vállalják 

 a teljesítés ellenőrzését pedig elfogadják. 

Az EU és a Magyar Állam ennek fejében a szerződés időtartamára vállalja, 

hogy ezért a gazdát minden hektár bevitt mezőgazdasági terület után a választott 

rendszertől függő normatív, hektáronkénti és az infláció mértékével valorizált (ér-

tékálló) évenkénti kifizetésben részesíti. A programban való részvétel 

 gazdaönrészt nem igényel; 

 a kifizetés 80 %-át az EU, 20 %-át a nemzeti költségvetés biztosítja;  

 nem kell az egész gazdaságot egyszerre bevinni, sőt a különböző gazda-

ságrészek különböző gazdálkodási rendszerekhez is csatlakoztathatók; 

 nem azt írja elő, hogy „mit” és „mennyit”, hanem azt, hogy „hogyan” 

termeljen a gazda, vagyis a gazdálkodási célokat illetően nagyfokú 

önállóságot és gyors piaci reagálóképességet biztosít a gazdának; 

 nem komplikált pályázat benyújtásával, hanem gyakorlatilag speciális 

regisztrációs folyamattal indul, amelyben a gazda megadja 

 saját maga és gazdasága alapadatait; 

 azon területei adatait, amelyeket be kíván vinni az adott gazdálko-

dási rendszerbe; 

 az e területek tulajdoni vagy bérleti viszonyait igazoló dokumentu-

mokat; 

 kinyilvánítja, hogy az adott rendszer szabályait, előírásait magára 

nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és  

 vállalja, hogy amennyiben bekerül az adott gazdálkodási rendszer-
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be, úgy elkészít/tet/i az intézkedéseket rögzítő üzemterveit és a kép-

zési programban részt vesz; 

 a szerződés mellékletét képező üzemterv elkészíttetésének valamint a 

képzési programban való részvételnek a költségeit a program fedezi, 

tehát a gazdának külön költséget az nem jelent. 

Az NVT támogatott agrár-környezetgazdálkodási rendszereinek meghir-

detése és pályáztatása a tervek szerint mindig ősszel, a szerződések megkötése 

év végén, és a kifizetések a vegetáció indulása előtt, január-február hónapban 

történnek. A programban résztvevő gazdák a szerződés időtartamáig minden év 

elején, külön kérelem nélkül egy összegben megkapják az adott évre vonatkozó 

hektáronkénti kifizetést.  

A tervek szerint 2004 nyarán meghirdetésre kerülő és pályázható agrár-

környezetgazdálkodási rendszereket a 49. ábra foglalja össze. Minden művelési ág-

ban többféle rendszer is pályázható. Az ábrán felfelé egyre szigorúbb – és ezzel ará-

nyosan nagyobb hektáronkénti kifizetésű – rendszerek találhatók. Aki ezek közül va-

lamelyik rendszerhez csatlakozik, a bevitt területein kiegészítő agrár-környezet-

gazdálkodási intézkedéseket is vállalhat, amelyekért külön kifizetés illeti meg.  

A források tervezett megoszlását a 106. táblázat, a fő programcsopor-

tok tervezett hektáronkénti kifizetéseit pedig a 107. táblázat szemlélteti. 
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49. ábra: 2004-ben pályázható agrár-környezetgazdálkodási rendszerek (tervezet, NVT 12. változat) 
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106. táblázat: Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések költségvetése  

(EU és nemzeti források együtt, millió euró/ milliárd Ft) 

(tervezet, NVT 12. változat) 

 

Programok Célterület  

2006-ig 

(ezer ha) 

2004 2005 2006 Összesen 

m € mrd HUF m € mrd HUF m € mrd HUF m € mrd HUF 

szántó 403,2 35,0 8,3 42,0 10,0 52,0 12,4 129,0 30,7 

gyep 172,8 23,4 5,5 28,0 6,7 34,7 8,2 86,0 20,4 

évelő kultúrák 76,8 6,7 1,6 8,0 1,9 9,9 2,4 24,6 5,9 

vizes élőhelyek 19,2 4,2 0,9 5,0 1,2 6,2 1,5 15,4 3,6 

állattartás  2,5 0,6 3,0 0,7 3,7 0,9 9,2 2,2 

kiegészítő intézkedések 288,0 11,7 2,8 14,0 3,3 17,3 4,1 43,0 10,2 

összesen 960,0 83,4 19,8 100,0 23,8 123,8 29,5 307,2 73,0 
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107. táblázat: A fő programcsoportok tervezett kifizetései  (2004) 

(tervezet, NVT 14. változat) 

Művelési ágak / Célprogramok Kifizetés 

Ft/ha 

A. Szántóterületek  

A.1. Szántó alapprogram a) szántóföldi növények 28 000 

b) zöldségfélék 42 000 

A.2. Tanyás gazdálkodás 34 000 

A.3. Méhlegelő program 26 000 

A.4. Felhagyott szántóterületek ápolása a) 1. év 34 000 

b) 2. év 39 000 

c) 3. év 30 000 

A.5. Vadvédelmi célú gazdálkodás 44 000 

A.6. Integrált szántóföldi gazdálkodás a) szántóföldi növények 43 000 

b) zöldségfélék 83 000 

A.7. Ökológiai gazdálkodás a) szántóföldi növények-átállási 63 000 

b) szántóföldi növények-átállt 36 000 

c) zöldségfélék-átállási 126 000 

d) zöldségfélék-átállt 60 000 

A.8. Hosszútávú területpihentetés a) 1. év 127 000 

b) 2. év 50 000 

A.9. Érzékeny Természeti Területek szántóföldi programjai 36-82 ezer  

B. Gyepterületek 

B.1. Gyepgazdálkodási alapprogram a) gyepes élőhelyek fenntartása 10 000 

b) szántőföldi területek gyepesítése 121 000 

B.2. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram 11 000 

B.3. Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási programjai 23–28 ezer  

C. Évelő kultúrák 

C.1. Ültetvénykezelési alapprogram 65 000 

C.2. Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztési célprogram 105 000 

C.3. Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztési célprogram a) átállás alatt 142 000 

b) átállás után 85 000 

C.4. Szórványgyümölcsösök fenntartása 43 000 

C.5. Érzékeny Természeti Területek ültetvénykezelési programjai 30–38 ezer  

D. Vizes élőhelyek 

D.1. Extenzív halastavak 54 000 

D.2. Vizes élőhelyek kialakítása 38-84 ezer 

D.3. Természetes vizes élőhelyek fenntartás, karbantartása 27 000 

D.4. Nádgazdálkodás 21 000 

E. Állattartási intézkedések 

E.1. Ökológiai állattartás (Ft/sz.á.) 25 000 

E.2. Őshonos állatfajták tartása (Ft/sz.á.) 21 000 

F. Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 

F.1. Erózió elleni védelem 11-47 ezer  

F.2. Táblaszegélyek, füves mezsgyék létesítése 9-123 ezer 

F.3. Szélfogók (sövény, mezővédő erdősáv) létesítése (Ft/db) 50-1800 

F.4. Ritka növényfajták termesztése 17-44 ezer 

F.5. Cserjeirtás gyepterületeken 16-41 ezer 
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Az agrár-környezetgazdálkodási rendszerekhez kötődő kifizetések az 

1. pilléres közvetlen (SAPS
30

) támogatással valamint a kedvezőtlen adottságú 

térség (LFA) támogatással is kombinálhatók, azaz összeadódnak. Ha például 

valaki őszi búzát termel ökológiai gazdálkodásban, vállal kiegészítő erózióvé-

delmi intézkedéseket és a területe gyenge termőhelyi adottságú, akkor az alábbi 

kifizetésekben részesülhet: 

 közvetlen (SAPS) támogatás: 35 eFt /ha, 

 NVT: ökológiai gazdálkodás: 63 eFt/ha, 

 NVT: kiegészítő erózióvédelem: 22 eFt/ha, 

 NVT: kedvezőtlen termőhelyi adottság: 21 eFt/ha, 

 Összesen:  141 eFt/ha. 

A példában szereplő gazda tehát az induló évben 141 eFt/ha kifizetésben ré-

szesülhet. Ennek NVT-ből származó (106 eFt/ha), inflációval növelt értékét minden 

év első 2 hónapjában kézhez kapja, ha a vállalt intézkedéseket, gazdálkodási előírá-

sokat a szerződés és annak mellékletét képező elfogadott üzemterv szerint betartja, és 

azt az ellenőrzések is igazolják. 

További részletes információk a http://www.nakp.hu internetcímről nyer-

hetők, ahol a tervezett NVT teljes dokumentációja is megtalálható. A lehetősé-

gekre és perspektívákra vonatkozóan jó áttekintést ad továbbá a Magyar Ország-

gyűlés Környezetvédelmi Bizottságának „Természetközeli mezőgazdálkodás” 

címmel megrendezett nyílt napjáról készült kiadvány is (Ángyán, szerk., 2004). 

                                              
30

 SAPS: Standard Area Payment System (Standard Területalapú Kifizetési Rendszer) 

http://www.nakp.hu/
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3.8. A JÖVŐRŐL ÉS A TEENDŐKRŐL 

 

3.8.1. A jövőkép alapvonásai 

Ahhoz, hogy az agrár-, környezet- és vidékstratégia elkerülhetetlen ösz-

szekapcsolásának, az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás 

rendszerei elterjedésének és a vidék megerősítésének legfontosabb teendőit 

számba tudjuk venni, mindenek előtt az agráriummal és a vidékkel kapcsolatos 

jövőképünket kell megfogalmazni. Ennek tézisei, alapvonásai és fő értékei az 

alábbiak lehetnek. 

 A magyar agrárium és vidék számára csak olyan mezőgazdálkodás hozhat 

sikert, amely úgy állít elő értékes, szermaradványmentes, egészséges és 

biztonságos élelmiszereket és egyéb anyagokat, hogy közben megőrzi a 

talajokat, az ivóvízbázisainkat, felszíni vizeinket, az élővilágot, a tájat és 

benne az embert, közösségeit és kultúráját, közvetlenül vagy a ráépülő te-

vékenységek révén munkát, megélhetést biztosítva a vidéki népesség le-

hető legnagyobb hányada számára. Ennek a többfunkciós európai ag-

rármodellnek, a környezet- és tájgazdálkodás rendszereinek széles 

körű elterjesztésével ráadásul olyan kedvező országkép alakítható ki 

Magyarországról a rendkívül érzékeny, likvid élelmiszerpiacokon, mely-

nek mottója a „Tiszta, élő környezetből egészséges, biztonságos és külön-

leges minőségű élelmiszert!” lehet. 

 E feladatok együttes teljesítésére csak a kis- (5-50 ha) és középbirtokok 

(50-500 ha) dominanciájára épülő családi gazdasági modell lehet al-

kalmas. Ez biztosítja ugyanis egyidejűleg a tulajdonosi szemléletből fakadó 

„jó gazda gondosságát”, az egymást követő generációk közti felelős vi-

szonyt, és azokat a foglalkoztatási, minőségi termelési és környezeti telje-

sítményeket, amelyek az egész társadalom számára és a vidék hosszú távú 

megmaradása szempontjából egyaránt létfontosságúak.  

 Ahhoz azonban, hogy e kisebb mozaikokból építkező gazdaságszer-

kezet a nagy latifundiumokkal, tőkés megabirtokokkal és multinacionális 

tőkebefektető társaságokkal a piaci versenyben ne induljon eleve esély-

telenül, e szuverén gazdasági egységeknek társulásokat, termelői, fel-

dolgozói és/vagy értékesítési csoportosulásokat, szövetkezéseket (nem 

kolhozokat, de nem is nagy integrátorokra fűződő, azoknak egyoldalúan 

kiszolgáltatott fürtöket!!) kell létrehozniuk.  
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 Minderre csak szuverén, erős, a jövőben bízó, létében nem fenyegetett, 

tényleges döntési helyzetben lévő és döntéseiért maga is felelősséget vál-

laló gazdatársadalom képes. Ehhez a város és vidék közti szolidaritá-

son, az egymásrautaltság felismerésén nyugvó új fajta társadalmi szer-

ződésre és ebből táplálkozó – a szubszidiaritás elve alapján létrejövő tu-

datos, kiszámítható és hosszú távra tervezhető – összességében az 

ökoszociális piacgazdasági modellnek megfelelő állami támogatás és 

elvonáspolitikára, makrogazdasági környezetre és eszközrendszerre van 

szükség. Ez azon a felismerésen alapulhat, hogy közpénzeket csak a köz 

számára hasznos teljesítményekért szabad kifizetni. Miután tehát a tár-

sadalomnak nemcsak a gazdálkodók termékeire, hanem azokra a szolgál-

tatásaikra is szüksége van, amelyekkel előmozdítható a vidék társadalmá-

nak fenntartása valamint a környezet védelme, a helyi természeti és táji ér-

tékek megóvása, ezért mély megbecsülés és ezen elismert teljesítménye-

iért, társadalmi szolgáltatásaiért nyújtott rendszeres kifizetés illeti 

meg a gazdatársadalmat. 

 Ennek jegyében a közpénzekből nyújtott támogatások súlypontja a 

környezet- és tájgazdálkodási rendszerekhez (pl. ökológiai gazdálko-

dás, a tájgazdálkodás különböző formái valamint az integrált növény-

termesztés a szántóterületeken és az ültetvényekben, legeltetéses állat-

tartás a gyepterületeken, őshonos állatfajták tartása, ökológiai állattar-

tás, vagy pl. a hagyományos tó- és nádgazdálkodás a vizes területeken, 

stb.), termőhelyi adottságkategóriákhoz és a kis- és középbirtok-

kategóriákhoz kötődő, 5 éves állami szerződésen alapuló föld alapú 

folyó kifizetésekre és az ezek terjedését és megerősödését szolgáló 

beruházási, infrastruktúrafejlesztési és egyéb kiegészítő intézkedések-

re, összességében a vidékfejlesztésre helyeződik át. Ezek nem a ter-

melés volumenéhez és nem adott ágazatokhoz, hanem gazdálkodási 

rendszerekhez kötődnek, tehát nem a piaci vezérlés kategóriájába tar-

tozó „mit” és „mennyit” kérdésekre, hanem a „hogyan” kérdésére ref-

lektálnak. A felajánlott gazdálkodási rendszerek közül a gazda maga 

választhat, és azt is maga dönti el, hogy a kiválasztott rendszeren belül 

mit termel, mely ágazatokban folytatja a tevékenységét. Azt kell csu-

pán vállalnia, hogy betartja az adott gazdálkodási rendszer kedvező 

hatásait biztosító előírásait. Ennek fejében kapja közpénzekből a rend-

szeres állami kifizetést, melynek Luxemburg (2003 júniusa) óta 85 %-

át az EU finanszírozza, 15 %-ot kell nemzeti forrásból biztosítanunk, 

és gazdaönrészre nincs szükség e támogatások igénybevételéhez. 
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 Az elvonások rendszere, az adópolitika a közterheket az élőmunkáról 

fokozatosan a környezethasználatra, valamint az anyag- és energia-

felhasználásra helyezi át. Növekszik tehát azoknak gazdálkodási for-

máknak a versenyképessége, amelyek kevesebb külső anyagot, energiát 

használnak fel, környezeti szempontból kedvezőbbek a hatásaik, és ame-

lyek fajlagosan több embernek biztosítanak munkát, megélhetést a vidéki 

térségekben. Leértékelődnek ugyanakkor azok a rendszerek, amelyek a 

társadalmi hasznosság figyelmen kívül hagyásával, kizárólag 

egyszempontú tőkeérdekek mentén jönnek létre, működnek és fejlődnek. 

3.8.2. A legsürgetőbb feladatok 

E jövőképformáló tézisekből kiindulva a következő legfontosabb feladatok 

várnak a politika, a gazdaság és a társadalom különböző szereplőire, csoportjaira, 

mindenek előtt azonban természetesnek a döntési helyzetben lévő törvényhozó és 

végrehajtó hatalmi ágakra. 

Jogosan várja el, követeli meg a társadalom az agrár- és vidékfejlesztési 

kormányzattól, hogy 

 az EU agrár- és vidékpolitikai irányelvei mentén tekintse elsőrendű fe-

ladatának az egészséges és biztonságos élelmiszerek környezetbarát 

termelését, a helyi gazdaságok diverzitásának és a tájak sokszínűségé-

nek megőrzését, a vidéki lakosság és munkahelyek megtartását, és a 

természeti erőforrásokkal való komplex gazdálkodást szolgáló fenn-

tartható, többfunkciós mezőgazdaság megvalósítását, a környezet- és 

tájgazdálkodás rendszereinek széleskörű elterjesztését; 

 haladéktalanul dolgozza ki azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek 

lehetővé teszik a termőföldnek, a nemzeti vagyon 25 %-ának megőr-

zését a magyar gazdatársadalom számára, közülük is elsősorban az 

alábbi teendők kiemelésével: 

 törvényt kell alkotni a mezőgazdasági üzemszabályozásról, amely a 

közösségi joggal összeegyeztethetően fékezheti a (hazai, de minde-

nek előtt a globális) tőkés nagybirtok monopóliumának kialakulását, 

és amely lehetővé teszi a korlátlan üzemméret valamint a – tőkeerő-

től függő – tetszőleges üzemszám megszüntetését; 

 ebben rögzíteni kell a birtokmaximumot, és azt, hogy bármely 

üzemben tartó – tehát a globális óriáscég is – csak egyetlen üzemet 

tarthat fenn a törvény által megengedett maximális méretben, to-

vábbá elő kell írni, hogy a föld fekvése szerint letelepedett, szak-
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képzett gazdák jogosultak az üzem működtetésére; 

 a Földtörvény kötelező elővételi és előhaszonbérleti sorrendjét meg 

kell változtatni a helyben lakó gazdák és vállalkozók, mint termé-

szetes személyi földhasználók javára; 

 a szabályozók megváltoztatásával el kell érni, hogy a Nemzeti 

Földalap (NFA) a mai – a nagybirtokrendszer földkészletének meg-

szilárdítását szolgáló – rendeltetése helyett a termőföldnek a hazai 

gazdálkodókhoz juttatását, a családi gazdaságok megerősítését va-

lamint a közérdekű állami földkészlet-gazdálkodást szolgálja; 

 szabályozni kell a termelésből kivont területek védelmét, felhasználá-

sát, a természetvédelmi oltalom alatt álló, művelésből kivont területek 

csak közcélra legyenek igénybe vehetőek; 

 2004 május 1-jétől a védett természeti területeinkre az uniós külföldi 

magán- és jogi személyek javára megnyíló tulajdonszerzést a Magyar 

Államnak azzal kell ellensúlyoznia, hogy – e célra megfelelő költség-

vetési forrást elkülönítve és törvényes elővásárlási jogával élve – foko-

zatosan állami tulajdonba veszi a legértékesebb természetvédelmi illet-

ve az ilyen oltalomra tervezett területeinket; 

 rendezni kell a szövetkezeti részaránytulajdon sorsát is, amelynek 

„befagyasztása” és tulajdonosával szemben a természetbeni vissza-

adás megtagadása egyrészt súlyos alkotmánysértés, másrészt akadá-

lyozza az uniós támogatásokhoz való hozzájutást; 

 a termelés- és jövedelemkoncentráló tőkés nagybirtokok helyett a vi-

déken több munkalehetőséget teremtő, a vidéki népesség megtartását 

szolgáló valamint agrár-környezeti és vidékfejlesztési szolgáltatásokat 

nyújtó gazdálkodási rendszereket felvállaló kis- és középgazdaságokat 

és azok társulásait támogassa és védje; 

 a mennyiséghez kötött direkt és piaci támogatási eszközöket fokozato-

san csoportosítsa át a vidékfejlesztésre, a kedvező környezeti és társa-

dalmi összhatású gazdálkodási rendszerek támogatására és a vidék tár-

sadalmának megerősítésére; 

 az ehhez szükséges közösségi (EU) források megszerzése és maxima-

lizálása érdekében módosítsa koppenhágai tárgyalási stratégiáját, és a 

következő EU tervciklusban a hangsúlyt a vidékfejlesztési – földalapú 

és egyéb – támogatások megszerzésére helyezze, 

 a vidékfejlesztés szétzilált intézményi rendszerét és elkülönült terveit 

(Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet: NVT-t, az Agrár- és Vidékfejleszté-

si Operatív Programot: AVOP-ot) az EU vidékfejlesztési rendeletének 
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és gyakorlatának megfelelően kapcsolja össze, és ennek tartós megala-

pozására hozzon átfogó vidékfejlesztési törvényt; 

 gyorsított ütemben alakítsa ki a vidékfejlesztési intézkedések lebonyolítá-

sához, az európai források maximális lehívásához szükséges intézmény-

rendszert (Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert: IIER-t) valamint 

e nagyléptékű stratégiaváltáshoz elengedhetetlenül szükséges – a gazdákat 

mindenben kiszolgáló – szellemi és fizikai infrastruktúrát, tanácsadó, be-

mutató, képző, szolgáltató hálózatokat; 

 biztosítsa az EU források megszerzéséhez szükséges növekvő költségve-

tési önrészt, soron kívül csoportosítson át további forrásokat az agrár-

környezetgazdálkodási rendszerek támogatásának kiterjesztésére, 

 azonnal fogjon hozzá a gazdák tájékoztatását, felkészítését, képzését je-

lentő feladatához, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot azokkal a szak-

mai és tudományos, oktatási műhelyekkel, valamint a média azon részé-

vel, amely segítheti e feladata végrehajtásában, teremtse meg ennek hazai 

költségvetési, pénzügyi fedezetét; 

 dolgoztassa ki és alkalmazza a táji alapú vidék- és  területi tervezés 

módszereit, és azoknak a területrendezési és építési szabályozással va-

ló harmonizálását. 

A gazdáknak megfontolásra ajánljuk és kinyilvánítjuk, hogy az EU-ban 

nemcsak a nagybirtoknak, hanem a kis- és középméretű családi gazdaságoknak is 

van jövője, tehát  

 ragaszkodjanak a földjük tulajdonához, hiszen a termőföld több, mint 

termelő eszköz, és vége van egy közösségnek, ha földjét elveszíti;  

 a föld ára várhatóan jelentősen emelkedni fog, és a vidékfejlesztési 

föld alapú támogatások is ehhez és nem a megtermelt mennyiségekhez 

(kvótákhoz) fognak egyre inkább kötődni; 

 legyenek nyitottak az önkéntes társulásokra, kihasználva a kistérségi szin-

tű együttműködések és az azok segítésére rendelkezésre álló támogatások 

lehetőségeit, mert csak így tudnak megmaradni a piaci versenyben; 

 tájékozódjanak, tanuljanak, keressék a partnereket; 

 keressék, ismerjék meg azokat a minden agrárágazatra nyitott agrár-

környezetgazdálkodási, környezet- és tájgazdálkodási rendszereket, ame-

lyekhez már eddig is lehetett pályázni a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 

Programban (NAKP-ban), továbbra is pályázhatók lesznek a Nemzeti Vi-
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dékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedései között, és 

fontolják meg e gazdálkodási rendszerekhez való csatlakozást. 

A történelmi egyházaktól, a környezet és természetvédő valamint agrár-

szakmai civil szervezetektől, pártoktól és érdekképviseletektől, a nem kormány-

zati szféra szerveződéseitől azt kérjük, hogy 

 segítsék annak tudatosítását a magyar társadalomban, hogy a mező-

gazdaság a termelés mellett rendkívül fontos környezeti és foglalkoz-

tatási, szociális szolgáltatásokat is nyújt az egész társadalom számára, 

és ezért méltó a közpénzekből nyújtott kifizetésekre; 

 segítsenek meggyőzni a magyar társadalmat arról, hogy fogyasszon 

magyar élelmiszereket, magyar mezőgazdasági termékeket és árukat;  

 segítsék a természetvédelem céljainak és az általa felkínált lehetősé-

geknek a megértetését az agrárium szereplőinek körében;  

 működési helyükön segítsenek az NAKP-ra valamint az NVT-re és 

AVOP-ra vonatkozó információkat és tudást eljuttatni a gazdatársada-

lomhoz; 

 keressék az agrár-környezetgazdálkodási szakmai és tudományos mű-

helyek, szakemberek, FVM hivatalok, falugazdászok, helyi önkor-

mányzatok és más civilek partnerségét, és mozgósítsák a társadalmat e 

nagyléptékű stratégiaváltás sikeres végrehajtására. 

A tudomány és felsőoktatás műhelyeiben tevékenykedő szakértelmiség-

től, agrárszakmai, szakmapolitikai kutató és oktató műhelyektől joggal elvárhat-

juk, hogy  

 saját eddigi oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenységük kritikai újraér-

tékelésével, önvizsgálattal; 

 a többfunkciós mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás szem-

pontjainak megfelelő , saját tradícióinkból táplálkozó és tájaink eltérő 

adottságaihoz illeszkedő gazdálkodási rendszerek kidolgozásával; 

 a szakmai, szakmapolitikai és politikai döntéshozó és végrehajtó elit 

tájékoztatásával, meggyőzésével e stratégiaváltás és rendszerei gyors 

ütemű elterjesztése szükségességéről , társadalmi hasznáról és elkerül-

hetetlenségéről; 

 a vidék társadalma, a földön és a földből élők felé fordulva a gazdák 

felkészítésével segítsék e nagy léptékű stratégiaváltás, minőségi rend-

szerváltás sikeres végrehajtását. 
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Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban mindezek közhírré tételét várjuk 

attól a médiától, amely 

 felelősséget érez a vidék és a vidéki emberek sorsa, a természet és a táj 

megőrzése iránt, és amely 

 megérti, hogy „város és vidék közös sorson osztozik”
31

, ezért segíteni 

akar a vidék minőségi fejlesztésében és egy új társadalmi szerződés 

létrehozásában. 

E feladatok végrehajtásának haladéktalan megkezdése segíthet abban, 

hogy a vidék társadalmát és természeti környezetét érintő folyamatok ne vegye-

nek katasztrofális irányt. (Tanulságos olvasmányt kínálnak e tekintetben a Ma-

gyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának nyílt napján elhangzott elő-

adások és hozzászólások, amelyeknek szerkesztett anyagát a 9.7. mellékletben 

adjuk közre.) Az idő most már tényleg rendkívül kevés, és ha a vázolt feladatok 

terén nem történnek gyors lépések, akkor többszázezer család és nagy térségek 

természeti értékei kerülhetnek végveszélybe. Ennek történelmi felelősségét nincs 

mód másra áthárítani, és káros következményeit az egész társadalom fogja hosszú 

időszakon keresztül viselni! 

 

 

 

 

                                              
31

 Vidéki Térségek Európai Kartája (1996) 
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4. VÁZLATOK A MAGYAR TÁJAK AGROÖKOLÓGIAI, 

GAZDÁLKODÁSI ÉS NÖVÉNYTERMESZTÉSI 

ALAPJELLEMZŐIHEZ 

4.1. BEVEZETÉS 

 

Magyarország földhasználatában legnagyobb a szántóföldi művelés ará-

nya, ám annak területe az elmúlt 50 év alatt több mint 10 %-kal csökkent (108. 

táblázat). 

108. táblázat: A földterület művelési ágak szerinti megoszlása (%) (1950-2000) 

Művelési ág 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 

Szántó 59,4 57,1 54,2 50,9 50,5 50,7 50,7 48,4 

Kert 1,0 1,1 1,6 3,1 3,6 3,7 0,4 1,1 

Gyümölcsös 0,6 0,9 1,8 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 

Szőlő 2,5 2,2 2,5 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 

Gyep 15,9 15,4 13,8 13,9 13,4 12,7 12,3 11,3 

Erdő 12,5 14,1 15,8 17,3 17,7 18,2 19,0 18,9 

Nádas 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 

Kivett terület 7,8 8,9 9,9 11,1 11,6 11,8 14,8 17,2 

Az ország természetföldrajzi középtájait a 9. térkép szemlélteti. A szán-

tóföldi művelés tájankénti alakulásáról tájékoztat a 10. térkép.  
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9. térkép: Magyarország természetföldrajzi tájainak rendszere  

(Marosi és Somogyi, 1990) 
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Megjegyzés: 1.1 = a középtájak kódjai, nevüket lásd a 4.2. fejezetben.

Kistáj

Középtáj

 

1. Alföld 4. Dunántúli-dombság 

1.1. Dunamenti-síkság 4.1. Balaton-medence 

1.2. Duna-Tisza közi síkvidék 4.2. Külső-Somogy 

1.3. Bácskai-síkvidék 4.3. Belső-Somogy 

1.4. Mezőföld 4.4. Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék 

1.5. Drávamenti-síkság 5. Dunántúli-középhegység 

1.6. Felső-Tiszavidék 5.1. Bakonyvidék 

1.7. Közép-Tiszavidék 5.2. Vértes-Velencei-hegyvidék 

1.8. Alsó-Tiszavidék 5.3. Dunazug-hegyvidék 

1.9. Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság 6. Észak-Magyarországi-középhegység 

1.10. Nyírség 6.1. Visegrádi-hegység 

1.11. Hajdúság 6.2. Börzsöny 

1.12. Berettyó-Körös-vidék 6.3. Cserhátvidék 

1.13. Körös-Maros köze 6.4. Mátravidék 

2. Kisalföld 6.5. Bükkvidék 

2.1. Győri-medence 6.6. Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék 

2.2. Marcal-medence 6.7. Tokaj-Zempléni-hegyvidék 

2.3. Komárom-Esztergomi-síkság 6.8. Észak-Magyarországi medencék 

3. Nyugat-Magyarországi peremvidék  

3.1. Alpokalja  

3.2. Sopron-Vasi síkság  

3.3. Kemeneshát  

3.4. Zalai-dombvidék  
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10. térkép: A szántó aránya természeti tájaink területéből  

(Marosi és Somogyi, 1990 nyomán Tirczka és Ferencsik, 1996) 

%

- 50.0

50 .1  - 60 .0

60 .1  - 70 .0

70 .1  - 80 .0

80 .1  -

 

Az Alföld és a Kisalföld kedvezőbb adottságú tájain a szántó aránya 

80 % feletti, míg a kedvezőtlenebb adottságúakon 50-60 % közötti, a hegy- és 

dombvidékeken 50 % alatti. Ezek az értékek jól szemléltetik, hogy tájaink jelen-

tős részénél a szántóföldi földhasznosításnak és a növénytermesztésnek igen nagy 

a jelentősége. 

A táj és a növénytermesztés szoros egységet alkot. A tájban, a táj állapo-

tában bekövetkező bármilyen változás közvetlen vagy közvetett módon jelentős 

hatást gyakorolhat a növénytermesztésre, annak körülményeire és eredményeire, 

amit az alábbi néhány példa jól szemléltet. 

 A Tiszalöki duzzasztómű hatására a Közép-Tiszavidék egyes tájain 

(Borsodi-, Hevesi-, Szolnoki-ártér) a talajok vízgazdálkodása megvál-

tozott, a sókban gazdag talajvíz megemelkedett, és emiatt másodlagos 

szikesedés lépett fel. Az erőmű hatása azonban nem csak közvetlen 

környezetében mutatható ki. Ezt tükrözi, hogy a Bodrogközben a duz-

zasztás következtében láposodási folyamatok indultak meg, amelyek 

tovább rontják a táj amúgy sem kedvező szántóföldi művelésének le-

hetőségeit. 

 A Szigetközben a Bősi erőmű hatására - az előbbi példával ellentétben 

- a talajvíz csökkenésével kell számolni, amelynek következtében - kü-
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lönösen a száraz évjáratokban - a növények rendkívül kedvezőtlen 

vízellátottsági helyzetbe kerülhetnek, ha a talajvíz nem éri el a gyökér-

zónát, és ha a lehulló csapadék nem elegendő a vízigény kielégítésére. 

A táj talajvíz viszonyai a Duna elterelésével megváltoztak, a süllyedő 

talajvízszint pedig a termékenység csökkenéséhez vezetett, a termések 

bizonytalanná és erősen ingadozóvá váltak (Palkovits 1992). 

 Az ipari üzemek károsanyag kibocsátása során olyan szennyező hatások 

léphetnek fel, amelyek gyakran a talajállapot változásában is kimutatha-

tók. A Kompolti Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutató Intézet ve-

tésforgó tartamkísérleteinek talajaiban kimutatható a Gyöngyösvisontai 

hőerőmű szennyező anyagainak talajsavanyító hatása. A tartamkísérletek 

beállításának évében (1961) a termőhely talajainak kémhatása 5,3 (pH 

KCl), y1 értéke 8,0 volt. Húsz év múlva az abszolút kontroll parcellákon 

kimutatható volt a talaj elsavanyodása. A pH (KCl) 5,3-5,0-ra csökkent a 

művelt rétegben, a környezeti savas terhelés és a növények által előidézett 

báziselszegényedés hatására. A elsavanyodás folyamata az Országos Műt-

rágyázási Tartamkísérletekben (Putnok) is nyomon követhető volt. Ugya-

nitt 1990-re a talaj elsavanyodása olyan méreteket öltött, amely a kukorica 

eredményes termelését lehetetlenné tette. A kontroll parcellákon a kísérlet 

beállítása utáni 23. évben 3,9-es pH (KCl) és 21-es y1 érték volt regisztrál-

ható, ellentétben a kísérlet kezdetekor mért 4,9-es pH (KCl) és 13-as y1 ér-

tékkel. Mindezek az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a mész-

szegény talajokon a műtrágyázástól független tényezők - jelen esetben az 

ipar - hatására is kritikussá válhat a talajsavanyodás (Holló 1993). 

Gyakran maga a mezőgazdaság, a növénytermelés módja, intenzitása, 

az alkalmazott termesztés-technológia is meghatározó a környezet állapotára, a 

táj arculatára: 

 A nagy területeken gyakran átgondolatlanul végrehajtott - a következ-

ményekkel nem számoló - táblásítások során fasorokat, erdősávokat 

vágtak ki, mezsgyéket szüntettek meg. A táblák ezáltal olyan méretűvé 

váltak, amelyeket a nagy teljesítményű gépekkel „gazdaságosan” le-

hetett művelni, miközben a táblák talajai elvesztették azokat az egyedi 

jellemzőiket, amelyek a változatos növénytermesztést szolgálták. A ki-

sebb méretű táblák például kedveztek a lucerna magtermesztéséhez 

szükséges szakaszos virágoztatás kialakításának, a „kisebb” jelentősé-

gű növények termesztésének. Kétségtelen, hogy a táblásításból szár-

maztak előnyök, azonban ezek mértéke gyakran alatta maradt a hátrá-
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nyoknak. Jelentős területen léptek fel ugyanis különböző mértékű def-

lációs és eróziós károk, nagy tömegű termőföld – nemritkán a kijutta-

tott növényvédőszerrel és tápanyagokkal, esetenként a tavasszal kive-

tett vetőmaggal együtt – elhordódott, fokozódott a talajok degradáció-

val szembeni érzékenysége. Mindezek mellett a táblák mikroklima-

tikus viszonyai is – általában kedvezőtlen irányban – megváltoztak, 

valamint az élőlények természetes élőhelyei csökkentek. 

 A termés mennyiségének és biztonságának növelése érdekében végzett 

szakszerűtlen öntözés hatására – az Alföld rendszeresen öntözött terü-

letein – másodlagos szikesedési folyamatok indultak el, amelyek visz-

szahatva a növénytermesztésre a biztonságos termesztés feltételeit kor-

látozzák. 

 A nagyüzemi állattartó (elsősorban sertés) telepeken képződő – he-

lyenként jelentős mennyiségű – hígtrágyát a növénytermesztés nem 

tudja kellő mennyiségben felhasználni, az állattenyésztés pedig nem 

tudja megfelelően kezelni. Ennek az a következménye, hogy a hígtrá-

gya rendkívül hosszú ideig tárolásra kerül, trágyatavakká duzzadva, 

ahonnan ellenőrizhetetlenül elszivároghat, veszélyeztetve ezzel az 

ivóvízkészleteink tisztaságát. Hasonló jellegű problémák az almos-

trágya hozzá nem értő vagy hanyag kezelésekor – elsősorban a trágya-

lé elszivárgása miatt – is felléphetnek. 

Ahhoz, hogy a növénytermesztés-táj kapcsolatrendszer megfelelő le-

gyen, a két oldal közötti egyensúlyra van szükség. Ez az egyensúly csak akkor 

teremthető meg, ha sokoldalúan ismerjük tájaink ökológiai – és emellett 

infrastruktúrális, feldolgozóipari, piaci, közgazdasági – adottságait, a növényter-

mesztésre korlátozólag ható tényezőket és azok befolyásolásának lehetőségeit, 

várható hatásait valamint a növényfajok és növényfajták környezettel szemben 

támasztott igényeit, érzékenységüket, alkalmazkodó képességüket. 

Az adottságokat és az igényeket lehetőség szerint közelíteni kell. Minél 

közelebb áll egymáshoz a két oldal, annál kedvezőbbek az eredményes, költség-

takarékos és környezetkímélő termesztés feltételei. Minél nagyobbak az eltérések, 

annál inkább növekszik annak veszélye, hogy az összhang megteremtése érdeké-

ben olyan beavatkozásokat eszközölünk, ami a környezetre kedvezőtlen hatású, 

és ami csak hosszú évek munkájával szüntethető meg, ha egyáltalán arra lehető-

ség van. 
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A táj-növénytermesztés egységben természetesen a növénytermesztés-

nek kell a tájhoz alkalmazkodnia, mégpedig úgy, hogy a táj speciális sajátossá-

gait is figyelembe veszi. Ez konkrétan azt jelenti, hogy más földhasználatra, nö-

vényi szerkezetre (vetésforgó), faj- és fajtahasználatra, agrotechnikára, gépesített-

ségre van szükség homoktájainkon, mint a legjobb termőképességű csernozjom 

talajokon, megint másra a szikes területeken és a hegy- és dombvidéki térségek-

ben.  

A tájhoz illeszkedő növénytermesztés megalapozása, kialakítása, a kö-

vetendő irányelvek kidolgozása már régóta alaptörekvése a gazdálkodásnak 

(Kreybig 1946, 1956; Kemenesy 1959, 1961; Erődi et al. 1965; Antal et al. 1966; 

Géczy 1968, Stefanovits, Filep és Füleky 1999). Mindezen erőfeszítések ellenére 

egyes tájainkon mind a mai napig nem teremtődtek meg azok a feltételek (fajták, 

gépek), amelyek elengedhetetlenek a növénytermesztésnek a táj speciális adottsá-

gaihoz történő alkalmazkodásában.  

Ezen feltételek kialakítását a nagyüzemi gazdálkodás előretörése bizo-

nyos mértékig hátráltatta, mivel a növénytermesztés uniformizálására töreke-

dett. Természetesen hiba lenne mindezek mellett nem elismerni azt a termesztés-

technológiai és gépesítettségi fejlődést, amely ebben az időszakban történt. 

Mára a gazdálkodás szerkezete megváltozott, de az említett problémák 

semmit sem vesztettek aktualitásukból, sőt súlyosbodtak azáltal, hogy sok föld-

höz jutott gazdánál még az alapvető talajtani tudása valamint a növénytermesztési 

fogások ismerete is hiányzik, azokat el kell sajátítania. Ez egyben jó lehetőség 

arra, hogy a gazdák szemléletét a tájtermesztés fontosságára irányítsuk, és 

megteremtsük ennek technikai és egyéb szabályozási feltételeit. Ehhez mindenek 

előtt a tájak adottságainak beható megismerésére és megismertetésére van szük-

ség. Vázlatos agrárökológiai jellemzésüket az alábbiakban adjuk közre. 
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4.2. A MAGYAR TÁJAK VÁZLATOS AGROÖKOLÓGIAI JELLEMZÉSE 

 

A tájak jellemzéséhez az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete által 

kidolgozott tájrendszer középtájait (9. térkép, lásd korábban) használtuk fel (Ma-

rosi és Somogyi, 1990). A növénytermesztési sajátosságok jellemzése során – az 

ismétlések elkerülése érdekében – a több tájhoz is kapcsolódó, általános informá-

ciókat (pl. lejtős területek művelésének irányelvei) – Kreybig (1956) kiváló 

könyvének módszerét követve és átvéve – mindig az első érintett tájnál fejtettük 

ki részletesen, a többi táj esetében csak hivatkoztunk a korábbi leírásra. 

4.2.1. Alföld 

4.2.1.1. Dunamenti-síkság 

Mély fekvésű, sík felszínű, aránylag magas talajvízállású (1-2 m) alföldi 

síkság, amely alacsony és magas ártéri szintekre tagolódik. Az előbbi szint a ma-

gas talajvízállás miatt foltonként és időszakosan belvizes. Területének nagy részét 

középkötött öntéstalajok foglalják el. Keleti peremén (Apaj) jelentős területű szi-

keseket, valamint homoktalajokat is találunk, de öntés csernozjomok és réti tala-

jok is előfordulnak. 

Az évi átlagos csapadékösszeg Dunaföldvártól északra 540-580 mm, at-

tól délre 580-670 mm. A nyári félévben a táj északi részén 310-330, délen 330-

350 mm csapadékra lehet számítani. A napfényes órák száma dél felé haladva 

1440 óráról 1490 órára, a teljes hőösszeg 3000 °C -ról 3200 °C -ra növekszik. 

A szántóföldön elsősorban a mészkedvelő és mésztűrő növények ter-

mesztése indokolt. A térség jellegzetes növényei az őszi búza, őszi árpa, kukori-

ca, cukorrépa, kender, szója, borsó, lucerna, fűszerpaprika, zöldpaprika, káposzta, 

somkóró, magtermesztésben a retek, fűszer- és zöldpaprika. A fűszerpaprika 

olyan területen ad nagy terméseket, ahol a talaj vízgazdálkodása jó, a talajvíz 1-

1,5 m-re található. A szikes, nyers öntés- és réti talajú területeken inkább ártéri 

erdők, kaszálók, legelők létesítése indokolt. 

4.2.1.2. Duna-Tisza közi síkvidék 

A táj főleg kiterjedt futóhomok buckák vonulataiból és közöttük magas 

talajvízállású, helyenként szoloncsák szikes mélyedésekből tevődik össze. A le-

pelhomokos sík felszíneket humuszos illetve humuszban szegény homok-, a kö-

zéjük ékelődő löszhátakat csernozjom-, a mélyedéseket réti és szikes talajok fe-
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dik. A terület vízháztartási mérlege a középső, de különösen a déli részen erősen 

kiegyensúlyozatlan, ehhez hozzájárul a homoktalajok extrém vízgazdálkodása is 

(igen jó vízáteresztő, de gyenge víztartó-képesség). 

Az évi átlagos csapadékösszeg 500-550 mm közötti, amelyből áprilistól 

októberig 290-340 mm hullik. A nyári félévben a napsütéses órák száma 1450-

1500 óra, a teljes hőösszeg 3050-3250 °C. 

A Duna-Tisza közi síkvidék az ország legnagyobb összefüggő homokte-

rülete, ahol a gazdálkodást a gyenge termőképességű homoktalaj mellett a kevés 

(a nyári félévben még kevesebb) és egyenlőtlen eloszlású csapadék valamint a 

nyári nagy meleg nehezíti. 

A Duna-Tisza közét a 2000-5000 lakosú nagyfalvas település-szerkezet 

jellemzi, de az 5000-nél népesebb községek sem ritkák. A nagyfalvas települések 

azonban csakúgy mint a nagy mezővárosok, erősen szórványosodtak, a lakosság-

nak jelentős része külterületen, tanyán lakott. Ez a települési rendszer a birtokvi-

szonyokkal és a termelés irányával függött össze, ugyanis a paraszti birtok volt a 

jellemző, ahol intenzív kertkultúra valósult meg, amelynek művelése, felügyelete 

és védelme a gazda állandó jelenlétét kívánta. 

A tanyás településszerkezet így gazdálkodási rendszert képviselt, amelyet 

a szőlő és gyümölcs, külterjesebb szántóföld, szarvasmarhatartás, vásárolt abrak-

kal önellátó sertéshizlalás és lótartás jellemzett. 

A táj jelenlegi hasznosításában a gyümölcs- és szőlőtermelés nagy jelen-

tőségű. A gyümölcsök közül az alma, kajszi, őszibarack a leggyakoribb, de jelen-

tős a körte, meggy, szilva és cseresznye is. A szőlő zömmel fehérbort adó fajta, 

kevés a vörös- és csemegeszőlő aránya. 

A terület északi részén hagyományos, délen újabb keletű zöldségtermelő 

központok találhatók, ahol paradicsom, uborka, zöldborsó, dinnye, fűszerpaprika, 

általában nagy hőigényű növények termesztése folyik. 

A szántóföldi növénytermesztés jellegét a korábban említett ökológiai 

adottságokhoz való alkalmazkodás határozza meg. A gabonafélék közül az őszi 

búza mellett nagy jelentőségű a rozs termesztése, ami a gyengébb homoktalajokat 

is jól tűri. A szárazságtűrő cirokfélék és a köles további jellemző gabonái ennek a 

tájnak. Rendszeresen termesztenek napraforgót, burgonyát, tarlóburgonyát, do-

hányt és kisebb mértékben homoki babot, csicsókát, szöszösbükkönyt. A pillan-

gósvirágú szálastakarmányok közül a lucerna és a meszes homokot jól tűrő som-
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kóró a leggyakoribb. A semlyékek (nedves részek) szélében lehetőség nyílik a 

takarmányrépa, káposzta, paradicsom és egyéb zöldségfélék termelésére is. 

A szántóterületeket jelentősen károsítja a szélerózió, az ellene való véde-

kezés (optimális táblaméret-kialakítás, tartós felszínborítás, vetésforgó, erdő- és 

cserjesávok, megfelelő agrotechnika stb.) kiemelt feladatot jelent a termesztés-

technológiában. 

Deflációnak kitett területeken minden talajművelést az uralkodó szél irá-

nyára merőlegesen vagy közel merőlegesen kell végezni. Majdnem minden esz-

köz, még az erőgép keréknyoma is, hagy maga után kisebb-nagyobb felszíni 

egyenetlenséget, vonalas kiemelkedéseket és mélyedéseket, amelyek csökkentik a 

légáramlás mértékét. Ugyanakkor, ha mindez szélirányban jelenik meg, a baráz-

dákban a szél végighalad és nagy deflációs kárt okozhat. 

Törekedni kell arra, hogy az őszi szántás felülete ormos legyen, és azt 

csak tavasszal kell elmunkálni. Előnyben kell részesíteni a vetőágykészítés olyan 

technológiáját, amelynél az 1-3 mm átmérőjű talajszemcsék a mag körül, az ennél 

nagyobbak e felett, illetve a talajfelszínen helyezkednek el. 

Futóhomok talajokon a tarlóművelést valamint az őszi szántást el kell 

hagyni és az alapművelést csak vetés előtt kell elvégezni. Előnyben kell részesí-

teni a talaj felületét és a tarlómaradványokat kevésbé bolygató, de a rendszeresen 

művelt réteget meglazító (pl. szárnyas lazító) alapművelést. 

Mivel a talajszárazság és a defláció megjelenése között következetes az 

összefüggés, ezért a kis adagú öntözés (pl. kelesztő öntözés) igen hatásos védeke-

zési eljárás, amely a talaj megkötése mellett megelőzheti a vetés teljes pusztulását 

is. 

A holt növényi részek sekély talajba dolgozása hatásos módszere lehet a 

defláció elleni védekezésnek. Antal és Egerszegi (1966) szerint ez az eljárás leg-

egyszerűbben kb. 1,0-1,5 t/ha szalma szétterítésével és homoki hengerrel történő 

talajhoz kötésével végezhető el. Különösen tavaszi vetések után alkalmazva véd 

jól a legveszedelmesebb tavaszi szélviharok ellen. 

A talajtakarás műanyag fóliával csak értékes, széles sortávolságra vetett 

kultúráknál gazdaságos. Alkalmazásával nemcsak a szélerózió előzhető meg, ha-

nem az evaporáció és a gyomosodás mértéke is csökkenthető. A talaj hőforgalma 

szempontjából a fekete színű fólia alkalmazása előnyös. 
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A defláció elleni védekezés mellett hasonlóan fontos feladat a talaj ter-

mékenységének, vízgazdálkodási tulajdonságaink javítása, amelyben jelentős sze-

repe van a szervestrágyázásnak. Nagyon jó eredmények érhetők el az istállótrágya 

rendszeres alkalmazásával, azonban ennek kisebb a lehetősége, mivel a terület 

takarmánytermő képessége és ezáltal állateltartó képessége is szerény. Fontos 

szerep juthat azonban a zöldtrágyázásnak és a gyökér- és tarlómaradványok ked-

vező hatásának. 

A zöldtrágyázásra korábban a somkórót, manapság inkább az olajretket 

használják. Az olajretek a homok egyik újabb növénye, melyet Antal (1993) ve-

zetett be. Augusztus elején vetve is nagy zöldtömeget ad októberre. A fagyot -7 - 

-8 °C-ig is bírja, így juhlegelőként a késő őszi takarmányellátásban is van jelentő-

sége. Ősszel, betakarítása után a deflációs veszély miatt ne szántsuk fel a tarlóját. 

Nematocid hatása révén jó előveteménye a burgonyának. 

A tartós javításra jó megoldást nyújthat az Egerszegi-féle (1951) altalaj-

trágyázás alkalmazása. E módszer szerint 30-50 t istállótrágyát vagy trágya-tőzeg 

(lápföld) keveréket kell elhelyezni összefüggő – legalább 1 cm vastagságú – egy 

vagy két rétegben a talaj mélyebb szintjében. Az évi talajművelések az összefüg-

gő rétegeket nem érintik. E javítás hatására jelentős mértékben növekszik a ho-

mok víztartó képessége. 

A valószínűleg költséges javítási eljárások mellett érdemes végiggondol-

ni, hogy a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program ezeknek a szélsőségesen 

gyenge termőképességű területeknek nem kínál-e olyan alternatív hasznosítási 

módot, amely a táj ökológiájának is jobban megfelel.  

4.2.1.3. Bácskai-síkvidék 

A táj tulajdonképpen a Mezőföld D-DK-i folytatásának is tekinthető. Északi 

részén (Illancs) kis homokhátak kapcsolódnak, amelyek még a Duna-Tisza közi ho-

mokhátakkal mutatnak rokonságot. Dél felé haladva a homok szerepét a lösz veszi át, 

amelyen mezőségi (csernozjom) talajok válnak uralkodóvá. Ezek a mészlepedéses 

csernozjomok humuszban gazdagok, középkötöttek, jó vízgazdálkodásúak, azonban 

az erózióra és a deflációra érzékenyek, ezért sok helyütt az eredetileg 80-100 cm vas-

tagságú talajok erősen lepusztult képet mutatnak. 

Az évi csapadékösszeg 580-620 mm körüli, amelyből a nyári félévre 330-

350 mm jut. Áprilistól októberig a napfénytartam összege 1480-1500 óra, a teljes 

hőösszeg 3200-3250 °C. 
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A csernozjom talajokon általában minden növény termeszthető, de ki-

emelhető az őszi búza, őszi árpa, kukorica, cukorrépa, napraforgó, repce, borsó, 

lucerna és a rostkender. A melegigényesebb szója is eredményesen termelhető. A 

kedvező klímájú, meleg tájra jellemző a gyümölcs (pl. korai cseresznye) és a sző-

lő termesztése is. 

4.2.1.4. Mezőföld 

Enyhén hullámos felszínű, általában K-Ny-i lejtésű, ÉNy-DK-i irányban 

tagolt terület. Löszös síkság, amelyen mészlepedékes csernozjomok dominálnak. 

A csernozjomokat homoktalajok (Dunaföldvártól és Pakstól ÉNY-ra húzódó ho-

mokhát), valamint a vízfolyások völgyeiben (Váli-víz, Sárvíz, Sió völgye) és a 

magasabb vízállású területeken a szikes, réti, lápos réti és láptalajok tagolják. 

A térségben az erózió igen nagymértékű lehet, mivel a lösz és a csernoz-

jomok könnyen erodálódnak, különösen akkor, ha rajtuk intenzív gazdálkodás 

folyik. Ez ellen feltétlenül védekezni kell, különben a 60-110 cm vastag humusz-

réteg jelentősen károsodhat. 

A táj éghajlatában a kontinentális jelleg az uralkodik, de egyben átmene-

tet is képez a kisebb csapadékhiánnyal jellemezhető nyugati országrészek, domb- 

és hegyvidékeink felé. A csapadékeloszlásra jellemző, hogy a keleti részen az évi 

csapadékmennyiség 500 mm alatti, míg másutt 550-600 mm közötti. A nyári fé-

lévben 310-340 mm csapadékra lehet számítani. A csapadék alacsony mennyisé-

ge és kedvezőtlen eloszlása arra hívja fel a figyelmet, hogy (az Alföld más tájai-

hoz hasonlóan) különösen fontos a téli csapadék megőrzése és a szárazgazdálko-

dás irányelveinek szem előtt tartása. Áprilistól októberig a napsütéses órák száma 

1440-1470 óra, a teljes hőösszeg 3050-3150 °C közötti. 

A táj jellegzetes növényei az őszi búza, őszi árpa, burgonya, kukorica, 

cukorrépa, rostkender, lucerna, borsó, szója (a táj déli részén) és a dohány (első-

sorban Dél-Mezőföldön). 

A homokosabb területeken szőlő- és gyümölcsültetvények díszlenek. A 

humuszos homok talajokon öntözési lehetőség mellett eredményes lehet a zöld-

ségtermesztés. A táj talajai alkalmasak a kerti magvak termesztésére is. 

4.2.1.5. Drávamenti-síkság 

A Dunamenti-síksághoz hasonló, alacsony és magas ártéri szintekre tago-

lódó alföldi síkság. Talajtakarója az alacsony ártereken zömében öntés réti, lápos 
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réti és réti csernozjom talajokból áll, melyet homokszigetek tesznek mozaikossá. 

A magasabb ártereken a csernozjom talajok, majd a Dunántúli-dombság felé ha-

ladva a Ramann-féle barna erdőtalajok jelennek meg. Ezek a területek a legmeg-

felelőbbek a mezőgazdasági művelésre, az öntésterületeket elsősorban a rétek és 

erdők foglalják el. 

A tájon az évi átlagos csapadékösszeg 650-750 mm. A nyári félév csapa-

dékmennyisége 360-420 mm, napfénytartam összege 1360-1480 óra, teljes 

hőösszege 3050-3200 °C. Az éghajlatban a mediterrán elemek gyakran éreztetik 

hatásukat. 

A szántókon a gabonafélék közül őszi búzát, őszi árpát, zabot és kukori-

cát termesztenek. Fontos növénye a tájnak a cukorrépa és a burgonya (utóbbinak 

jó termőhelye a Fekete-víz völgye). A Nyárád-Harkányi sík ökológiai adottsá-

gai a rostlen termesztésére is alkalmasak. A lucerna mellett a vöröshere is jelen-

tős területet foglal el, leginkább a Fekete-víz völgyében termesztik. A zöldségnö-

vények közül a retek és a zöldpaprika szerepel nagyobb arányban. Kisebb mér-

tékben előfordul még bíborhere, zabosbükköny, lencse és dohány is a szántókon. 

4.2.1.6. Felső-Tiszavidék 

Mély fekvésű alföldi síkság, jellegzetes talajai a réti, öntés réti, nyers ön-

tés- és láptalajok. A talaj kevés meszet tartalmaz, sokszor savanyú kémhatású. A 

táj talajainak szántóföldi hasznosítását nehezíti, hogy a talajok nagy részénél 

többletvízhatással kell számolni, mint pl. a magas talajvízszint (2-3 m-nél maga-

sabb), belvíz, elöntés. A talajok – amennyiben szántóként hasznosulnak - nagyon 

gondos és körültekintő művelést igényelnek. A művelés minősége alapvetően be-

folyásolja az elérhető termést. 

A táj része az egykor vastagon tőzegesedett, láptalajú Ecsedi-láp és a 

Rétköz. A lápokat lecsapolás és feltörés után szántóföldi művelés alá vették, 

amely kiszárította és eltűntette a tőzegréteget. Emellett a láptalajokon a szélerózió 

– a kotusodó, fekete, könnyű talajrészeket elsodorva - tovább csökkentette a talaj 

termőképességét, sokszor csak a reduktív, erősen agyagos, művelésre alkalmatlan 

fekükőzetet hagyva maga után.  

A táj évi átlagos csapadékösszege 600-650 mm. A nyári félévben a csa-

padékmennyiség 370-380 mm, a napsütéses órák száma 1380-1400 óra, a teljes 

hőösszeg 2900-3000 °C. 
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A szántók jellegzetes növényei: őszi búza, őszi árpa, rozs, tavaszi árpa, 

zab, napraforgó, olajlen, rostlen, magtermesztésű kender, bükkönyfélék, borsó, 

vöröshere. Kisebb mértékben termelnek burgonyát és cukorrépát is. A lucerna 

termesztésekor számítani kell arra, hogy az első, sőt néha a második évben gyen-

gén fejlődik, és csak a 2-3. évben indul meg erőteljesen, amikor a gyökerek elérik 

az altalaj mésztartalmú rétegeit. Az 1940-es években ezen a tájon jelentősebb te-

rületet foglalt el a menta, mára azonban termesztése megszűnt.  

A tájban egykor nagy hagyományai voltak az ártéri gyümölcsösöknek, de 

a dió, szilva, meggy, alma napjainkban is kitűnik kiváló minőségével. 

A táj szántóinak művelése során nem szabad elfeledkezni az uralkodó talaj-

típusok sajátosságairól. A vízhatás alatt álló talajok (öntés- és réti) általában erősen 

kötöttek, szárazságban erősen repedeznek, víz hatására könnyen összeiszapolódnak. 

Ezen talajokon kerülni kell a nyári rögös művelést, mert ezzel igen nagy kárt okozha-

tunk. A talajt erősen beárnyékoló növények (pl.: bükköny, borsó) legtöbbször olyan 

állapotban hagyják vissza a talajt, hogy aratásuk után esetenként mélyen morzsalékos 

talajállapot alakítható ki okszerű műveléssel. Rendkívül fontos a mélyszántás, a mé-

lyítő művelés és az altalajlazítás rendszeres elvégzése, a vízgazdálkodási tulajdonsá-

gok javítása érdekében. Mivel a talajok magas víztartalmuk és kedvezőtlenebb víz-

gazdálkodásuk miatt hidegek, ezért tavaszi növények vetésekor meg kell várni, amíg 

a talajok kellőképpen felmelegednek. 

4.2.1.7. Közép-Tiszavidék 

A táj mai arculatát a Széchenyi István által kezdeményezett folyószabá-

lyozások alakították ki. Ez a terület az ország legszárazabb, aszálykárokkal leg-

jobban sújtott vidéke, ezért ezen a tájon nagy jelentősége van a kismennyiségű 

csapadék befogadására, megőrzésére és kihasználására irányuló agrotechnikának. 

Az évi átlagos csapadékösszeg a térségben 510-560 mm, amelyből a nyá-

ri félévben 300-350 mm hullik, de helyenként 300 mm alatti. A napfénytartam 

összege 1450-1500 óra áprilistól októberig, a tejes hőösszeg 3100-3200°C. 

Az uralkodó talajok közé a réti, öntés-réti talajok tartoznak, amelyek 

rendszerint agyagosak, savanyúak és közepes termékenységűek. Meszezésük 

eredményesen elvégezhető, és különösen öntözéses gazdálkodás mellett ökonó-

miailag is indokolt. A talajok termőképességét jelentősen befolyásolják az öntö-

zési lehetőségek. Száraz évjáratokban jelentős aszálykárra számíthatunk, ugya-

nakkor bőségesebb csapadék esetén a talajok nehezen művelhetők, belvízzel súj-
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tottak. Ezek a talajok – amennyiben nem legelőként, ártérként, kaszálóként vagy 

természetvédelmileg hasznosulnak – őszi búza, kukorica és cukorrépa termeszté-

sére alkalmasak lehetnek. 

A magasabb löszhátakon (pl. Szolnoki-löszhát) fordulnak elő kisebb 

részarányal a csernozjom talajok (alföldi mészlepedékes csernozjom, réti csernoz-

jom), amelyek a táj legtermékenyebb talajai. Eredményesen termeszthető rajtuk 

az őszi búza, őszi árpa, kukorica, cukorrépa, napraforgó, borsó, lucerna, kender, 

mák. A termelés biztonságát és eredményeit ezeken a talajokon is növeli a helye-

sen végzett öntözés. 

Nagy területet foglalnak el a szikesek. Hasznosításuk egyrészt legelőként 

történik. Javított változataikon valamint a mélyben sós és a szolonyeces réti tala-

jokon egykor rizstelepeket is létesítettek. Hortobágyon a természetvédelmi terü-

letek mellett a szikeseken halastavak is találhatóak. 

A szikes talajok szántóként vagy gyepterületként történő hasznosítható-

ságának lehetőségeit meghatározza: 

 a sófelhalmozódási szint felszíntől való távolsága, 

 a kilúgzási szint vastagsága, 

 a talajvíz szintje és sótartalma valamint a sóösszetétel. 

Növénytermesztési célra elsősorban a nátriummal legkevésbé telített, 

rendszeresen művelt, feltalajában mészben szegény és mélyebb sófelhalmozódási 

szinttel rendelkező, javítható (szolonyec) talajok alkalmasak. A talajjavítás azon-

ban nem kecsegtet jelentős és tartós eredménnyel, ugyanakkor költségvonzata 

magas lehet. 

A szikeseken termeszthető növények közé tartozik az őszi búza, őszi ár-

pa, rozs, cirokfélék, napraforgó, repce, borsó, szegletes lednek és lucerna. 

Az őszi búza a szikeseken jó minőségű termést hozhat. Az őszi árpa a 

fagy iránt ezeken a talajokon igen érzékeny. A tavaszi kalászosok termése csak 

akkor kedvező, ha vetésük kedvező talajállapotba történt. A kukorica a szikre az 

egyik legérzékenyebb növényünk. 

A szikesek hasznos növényei a szegletes lednek és borsó, mivel a talajt 

jobb kultúrállapotban hagyják vissza. 

Mély gyökerezésével és nitrogéngyűjtésével talajjavító növénynek számít 

a lucerna. Legjobb, ha nem közvetlenül, hanem már a javítóanyaggal jól összeke-
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veredett, többször átmunkált talajba kerül, számítva arra is, hogy alatta a talaj 

évekig bolygatatlan marad. 

Fontos az őszi takarmányok termesztése (pl. rozsos-szöszösbükköny, ro-

zsos-pannonbükköny), amely a tavaszi takarmánymennyiséget (illetve silózva a 

nyárit is) szolgáltathatja, kiegészítheti. Jó takarmánynövény a szárazságot jól tű-

rő, nagy tömeget szolgáltató szudánifű. 

Az őszi káposztarepce kedvező időjárási körülmények között jó termése-

ket adhat, de károkat szenved akkor, ha szárazabb tavaszi időjáráskor fagy éri. 

A szervestrágyázásnak a szikeseken – szántóföldi hasznosítás esetén – 

alapvető fontossága van, azonban a szikeseken a kisebb állateltartó-képesség mi-

att általában kevés az istállótrágya. Nagyobb figyelmet érdemelnének ezért a 

zöldtrágyázás alkalmazásában rejlő lehetőségek is. 

4.2.1.8. Alsó-Tiszavidék 

A táj uralkodó talajai a réti és öntés réti talajok, amelyek nagy része 

agyagos és savanyú kémhatású. A réti talajokon a nitrogén feltáródása lassú, a 

gyakori többletvízhatás következtében sokszor gátolt is. Az agyag fizikai féleség 

igazi „perctalajjá” teszi a réti talajokat, nedves állapotban nehezen művelhetők, 

duzzadnak, szárazon berepedeznek és igen kemények. A táj legjobb termőképes-

ségű talajai a csernozjomok, ezek azonban csak kb. 20 %-os területi részaránnyal 

fordulnak elő. A mélyedésekben szikesek is fellelhetők. A talajvíz mélysége 2-

4 m közötti. 

Az évi átlagos csapadékösszeg 540-560 mm, áprilistól októberig 310-

330 mm. A nyári félév napfénytartama 1500-1520 óra, teljes hőösszege 3250-

3300 °C. Mind a napsütéses órák száma, mind a hőösszeg az országban itt a leg-

magasabb, ami különösen kedvez a meleg- és napfényigényes kultúrák termeszté-

sének. 

A táj jellegzetes növényei az őszi búza, őszi árpa, kukorica, cukorrépa, 

napraforgó, ricinus, borsó, lucerna, rostkender, seprűcirok, fűszerpaprika, vörös-

hagyma. 

4.2.1.9. Észak-alföldi hordalékkúp-síkság 

Az Alföld peremi hordalékkúp-síkság a mérésékelten meleg, száraz tájtí-

pushoz tartozik. Felszíne enyhén hullámos, enyhe lejtésű, folyóvölgyekkel tagolt. 
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Talajtakarójában az uralkodó csernozjom barna erdőtalajok mellett a réti-, a 

szolonyeces réti-, a réti csernozjom talajok is jelentős területet foglalnak el. Déli 

kitettsége miatt szőlő- és gyümölcstermesztésre kiválóan alkalmas. A táj átmene-

tet képez a középhegység erdőtalajjal borított tájai és az Alföld száraz mezőségi – 

vagy éppen vizenyős és szikes – talajú tájai között. 

Évi átlagos csapadékösszege 550-570 mm, az áprilistól októberig terjedő 

időszakban 300-350 mm. A nyári félév napfénytartam összege 1420-1470 óra, 

teljes hőösszege 3050-3150 °C. 

Mezőgazdasági hasznosításában a szántóföldi művelés meghatározó. A 

táj adottságai révén számos növény termesztésére nyílik lehetőség. Az őszi búza 

számára nagyon jó területeket találunk Gyöngyös-Heves vidékén. A kukoricától 

a Hevesi-síkon lehet a legjobb terméseket várni. Ugyanitt fontos növény a cukor-

répa, amelynek termelését a Mátravidéki Cukorgyár közelsége teszi gazdaságos-

sá. Dohánnyal is foglalkoznak a Hevesi-sík csernozjom barna erdőtalajain. A 

Borsodi-mezőség a burgonya és a kender ökológiai igényeinek is megfelelő 

adottságokkal rendelkezik. Borsót széles körben termesztenek, kiemelkedően jó 

termőhelye a csernozjom talajú Gyöngyös-Heves vidéke. A lucerna a táj legfon-

tosabb pillangósvirágú szálastakarmánya, telepítésére különösen jó lehetőség kí-

nálkozik a Hevesi-síkon. Rendszeresen foglalkoznak továbbá napraforgóval, si-

lókukoricával, őszi árpával és fénymaggal a táj különböző részein. A kertészeti 

termelés nagy hagyományokkal rendelkező sajátossága a Heves környéki dinnye-

termelés. 

4.2.1.10. Nyírség 

A Nyírség élénken dombos felszínű, napjainkra már kevéssé erdős ho-

mokterület. A Duna-Tisza közi homokvidékhez hasonlóan a buckák-semlyékek 

váltakozása jellemezi, de a semlyékek ritkán szikesednek el, így gyepállományuk 

közepes termőképességű. 

Az uralkodó talajtípus a kovárványos barna erdőtalaj, a mélyedésekben a 

homokon kialakult réti talaj, a táj déli területein a futóhomok. A talajok 

kilúgzottak, mésztelenek, gyenge vízgazdálkodásuk. A talajvíz szintje a felszín-

nek és a domborzatnak megfelelően 1-7 m között váltakozik. A buckák mélyedé-

seiben réti, lápos réti és rétláp talajok jelennek meg. Vízgazdálkodási helyzete a 

Duna-Tisza közi homoktájénál jobb, mert hőmérséklete valamivel alacsonyabb, 

csapadéka több, ami ráadásul kedvezőbb eloszlásban hullik. 
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A táj évi átlagos csapadékösszege 560-610 mm, amelyből április-október 

között 350-370 mm hullik. A nyári félévben a napsütéses órák száma 1400-1450 

óra, a teljes hőösszeg 2950-3100 °C. 

A táj mezőgazdasági hasznosításában a gyümölcstermelés (főleg alma) 

nagy szerepet játszik. Mérsékelt szerepe van a zöldségtermesztésnek, leginkább 

vöröshagymát, káposztát és paradicsomot termelnek. 

A szántóföldi növénytermesztésben a savanyú kémhatású homoktalajok-

hoz alkalmazkodó növények kerülnek előtérbe. A savanyú, humuszban szegény 

homokra a rozs, burgonya, napraforgó, csillagfürt, szöszösbükköny ajánlható. A 

humuszban gazdag, jó szerkezetű homokon a fentiek mellett, őszi búza, őszi árpa, 

dohány, borsó és bükkönyfélék fordulhatnak elő elsősorban. A réties talajú mé-

lyedésekben a tormának is jó hagyományai vannak. 

A táj szántóinak hasznosítása során - a laza szerkezetű homoktalajok kö-

vetkeztében - a defláció elleni védelem mind a talajművelés lépéseiben, mind a 

növényállományok térbeli és időbeni elhelyezésében nagy fontosságot kap. 

A szélerózió veszélyességét tekintve abból kell kiindulni, hogy deflációs 

napok általában március és május között, egyes években ősszel és télen fordulnak 

elő, amikor igen nagy a növény nélküli talajfelület. Az őszi és a téli szelek az őszi 

vetésű növények elmunkált talaját és a kelő vetések talaját károsítják. 

Leggyakoribbak és nagy kárt okoznak a márciusi, áprilisi (böjti) szelek, 

mert a tél fagya még az ősszel elmunkálatlan szántás talaját is könnyen mozgatha-

tó állapotba hozza. Gyakori, hogy a 10 m/sec-ot meghaladó (alkalmanként 

30 m/sec-ot is elérő) lökéses, erősen turbulens szélviharok a gyengébb őszi veté-

sek talaját is kikezdik. Igen gyakori, hogy a vetőágyra és a talaj minőségére külö-

nösen érzékeny - emiatt igen apró morzsás, sokszor poros állapotú vetőágyba ve-

tett - kultúrák talaja deflálódik a legnagyobb mértékben és így újbóli vetése is 

szükségessé válhat. 

A ritkábban előforduló májusi szelek az összes tavaszi vetésű fiatal növényt 

károsíthatják. A Nyírség homoki területein gyakori a burgonya, a dohány és a napra-

forgó homokverése, amely visszaveti fejlődésüket vagy elpusztítja őket. 

A talajmozgás gyakori kártétele, hogy a gyomirtó szerrel kezelt területről, 

arra érzékeny növényre (pl. napraforgóról búzára, vagy cukorrépa területről kuko-

ricavetésre stb.) kerül át a talajrészecskékhez tapadt herbicid. A növények védő 

hatását, illetve állományuk védelmét növelhetjük: 
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 évelő növények (pillangósvirágúak és fűfélék), valamint őszi vetésű 

egyéves növények nagyobb arányú termesztésével; 

 eltérő időben talajt borító növények sávos vagy sakktábla rendszerű 

elhelyezésével; 

 a talaj folyamatos borítását megvalósító termesztés-technológiák al-

kalmazásával; 

 tavaszi növény vetése esetében talajvédelmi céllal ősszel elvetett és 

kora tavasszal zöldtrágyaként talajba dolgozott (ínségesebb időben 

esetleg előtte még legeltetéssel is hasznosított) rozs, jobb termékeny-

ségű talajon mustár és facélia vetésével; 

 szélre érzékeny tavaszi vetésű növény védelmére még ősszel, az uralkodó 

szél irányára merőlegesen, szalagokban elhelyezett védő növény (pl. rozs) 

vetésével; kukorica és burgonya együttes kulisszás vetésével; 

 árvakelések, élő és elhalt tarlómaradványok, valamint tarlót borító, de 

magot még nem hozó gyomnövények felszámolásának késleltetésével; 

 zöldtrágyának szánt növények termesztésével, amelyek jól védik a szél 

pusztításától a talaj felszínét, télen pedig a hó egyenletes eloszlását és 

megőrzését teszik lehetővé. 

A zöldtrágyázásnak - deflációvédő hatásán túl - nagy jelentősége van a 

táj szervesanyag-gazdálkodásában, ugyanis az állatlétszám kicsi, így az istállótrá-

gya mennyisége kevés. A Nyírségben a mésztelen savanyú homoktalajok zöldtrá-

gya növénye a csillagfürt. Létjogosultságát Westsik Vilmos vetésforgós kísérletei 

bizonyították. Nyíregyházán ezekkel a vetésforgókkal napjainkban is jelentős ku-

tatómunka folyik, ami fontos szerepet tölt be a gazdálkodók és a nagy gazdaságok 

számára egyaránt (Lazányi, 1994; 2002). 

4.2.1.11. Hajdúság 

Sík felszínű, lösz alapkőzetű táj, ahol a kitűnő termékenységű csernozjom ta-

lajok a legnagyobb területi részarányúak. A talajvíz a déli térfélen 2-4 m, az északin 

4-8 m mélyen található. Igen fontos a térségben a defláció elleni védelem, mivel az 

intenzív művelés miatt az eredetileg kiválóan morzsás talajszerkezet leromlott, elpo-

rosodott. A területen az öntözésnek igen nagy a jelentősége. 

Az évi csapadékösszeg 550-570 mm. A nyári félévben a csapadék meny-

nyisége 330-350 mm, a napfénytartam összege 1420-1470 óra, a teljes hőösszeg 

3050-3150 °C. 
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A tipikus agártáj jellegzetes szántóföldi növényei: őszi búza, kukorica, nap-

raforgó, cukorrépa, lucerna, burgonya, bükkönyfélék, bab, borsó, kender, dohány. 

4.2.1.12. Berettyó–Körös-vidék 

Az Alföld legmélyebben fekvő vidékét foglalja magában. Talajtakaróját 

erősen kötött, nedvesen képlékeny, kiszáradva kőkemény réti agyagok, 

szolonyeces réti talajok, réti szolonyecek és a folyók mellett öntéstalajok uralják. 

A felszínhez közeli talajvíz (1-2 m), valamint a talajok sok duzzadó agyagásvány 

tartalma miatt (csapadékos időjáráskor) a terület belvizektől gyakran veszélyezte-

tett. A talajok nehezen művelhetők, savanyúak, nagy mészigényűek, rossz víz-

gazdálkodásúak, közepes termékenységűek. Meszezés alkalmazása elsősorban a 

réti talajokon indokolt. A magasabban elhelyezkedő löszhátakon jobb termékeny-

ségű réti csernozjomok jelennek meg. 

Az évi átlagos csapadékösszege 550-570 mm. A nyári félévben 320-340 

mm csapadék, 1440-1460 óra napfénytartam és 3150-3200 °C teljes hőösszeg jel-

lemző a tájra. 

Mivel ebben a térségben a szikes talajok is jelentős arányban fordulnak elő, 

ezért Nyíri (1981) alapján itt foglaljuk össze röviden azokat a tényezőket, amelyek a 

szikes talajok szántóföldi hasznosítását korlátozzák, illetve megnehezítik: 

 A gyökérfejlődést gátló nagy só-, illetve szódatartalmú, kedvezőtlen 

kémhatású, erősen tömődött, levegőtlen rétegek, valamint a talajvíz 

közelségéből adódó sekély termőrétegűség. A gyökérzet számára sok-

szor áthatolhatatlan altalaj felett a termőréteg vastagsága csak ritkán 

haladja meg az 50 cm-t. 

 A növények életfolyamataira és a talaj mikroflórájára kedvezőtlenül 

ható, nagyobb koncentrációban már mérgező, semleges alkálisók (pl. 

NaCl), de különösen a nátrium lúgosan hidrolizáló sóinak (Na2CO3, 

NaHCO3) jelenléte. 

 A Na-nak a szerves és szervetlen kolloidok minőségére gyakorolt kedve-

zőtlen hatása a humuszanyagok kimosódásához, a biológiai tevékenység 

és a tápanyag-szolgáltatás romlásához, a talaj szerkezetének megsemmi-

süléséhez, a holtvíz mennyiségének jelentős növekedéséhez, igen kedve-

zőtlen víz-, levegő- és hőforgalom kialakulásához vezet. 

Mindezek a jellegzetességek megkövetelik a nagyon körültekintő és 

szakszerű talajhasznosítást, amelynél szem előtt kell tartani a következőket: 
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 A nedvesen duzzadó és elfolyósodó, szárazon zsugorodó, cserepesedő, 

kérgesedő talaj nehezen és csak meghatározott rövid időszakon belül 

művelhető megfelelő minőségben. A műveléssel megteremtett talajál-

lapot rövid élettartamú. A szikesedésnek ezt az állapotát fizikai szikes-

ségnek nevezik. 

 Mivel a növényzetnek nemcsak a sók mérgező hatásával, hanem az ál-

taluk okozott fiziológiai szárazság nyomán fellépő vízfelvételi nehé-

zségekkel is meg kell küzdenie, ezért csak bizonyos só- és szárazság-

tűrő növények (pl. búza, árpa, lucerna, köles, napraforgó, cirok) ter-

meszthetők nagyobb biztonsággal. A talajvízben oldható sók közül a 

növényekre legkárosabb a szóda. A legtöbb növény már 0,05 % szódát 

sem bír el. 

 Számítani kell a rossz fizikai tulajdonságokból eredő redukciós viszo-

nyokra, valamint a szélsőséges (vízhiányos és túltelített) vízellátottsági 

helyzetre, beleértve a káros felszíni vizek okozta növény károsodást is. 

 A levegőtlenség és a lúgos közeg e talajokat mikrobiológiai szem-

pontból terméketlenné teszi, a talaj szerves nitrogénjének mineralizá-

ciója és több fontos tápelem (pl. foszfátok, bór, réz, vas, mangán) old-

hatósága, valamint a talajba juttatott szerves és szervetlen trágyák ter-

mésnövelő hatása jelentősen csökken. 

 A szikes talajokon ezért nagyon megfontolandó a szántóföldi növény-

termesztés, valamint a talaj esetleges javítása is. 

Az erősen kötött talajokon történő gazdálkodásnak fontos eleme a mély-

művelés, ezen kívül igen nagy szerep jut az okszerű vetésforgónak, a pillangósok 

termesztésének és az istállótrágyázásnak. A pillangós növények termesztésének 

az a nagy a jelentősége, hogy (a takarmányszolgáltatáson túlmenően) mélyreható 

gyökerükkel a talajt átjárják, szerkezetét javítják és szellőzését elősegítik. 

A mezőségi típusú talajokon jól terem az őszi búza, kukorica, cukorrépa, 

borsó, bükkönyfélék, lucerna, kender. 

A kötöttebb talajokon okszerű talajművelés mellett eredményesen ter-

meszthető az őszi búza, őszi árpa, zab, kukorica, napraforgó, szöszös bükköny, 

szegletes lednek, csicsóka. Az erősen kötött talajok egy része rizstermesztésre is 

alkalmas, amelynek Európában a termesztés északi határa vagyunk. A rizs váltó-

növényeként őszi búzát, őszi árpát, vörösherét, lucernát és napraforgót szoktak 

termeszteni. 
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4.2.1.13. Körös-Maros köze 

Uralkodó talajtípus a vályog fizikai talajféleségű csernozjom (réti cser-

nozjom, alföldi mészlepedékes csernozjom, mélyben sós réti csernozjom). A tala-

jok termékenysége kitűnő. A talajvíz 2-4 m-re található, kivéve a Körösszögben, 

ahol 4 m alatti. 

A táj évi átlagos csapadékösszege 530-570 mm, a nyári félévben 300-330 

mm. A nyári félévben a napsütéses órák száma 1450-1500 óra, a teljes hőösszeg 

3200-3250 °C. 

A térség talajtani adottságai miatt a szántóföldi növények jelentős része 

eredményesen termeszthető. Bánkúton nemesítette Baross Gábor a híres Bánkúti 

búzákat, melyek extenzív és félintenzív körülményeket igényeltek, és kiváló sütő-

ipari minőséggel rendelkeztek. 

A táj jellegzetes növényei az őszi búza, őszi árpa, kukorica, borsó, szója, 

napraforgó, cukorrépa, rostkender, lucerna. Biztosan beérnek a melegigényes nö-

vények is, mint a seprűcirok, magnak termesztett cirokfélék, ricinus. Híres a Ma-

kó környékén termett vöröshagyma is. Dohánytermesztéssel szórványosan foglal-

koznak. Az erősen kötött szikes talajokon még rizstelepek is előfordulnak, példá-

ul a Békési-síkságon. 

4.2.2. Kisalföld 

4.2.2.1. Győri-medence 

A táj jellegzetes talajai közé az öntés, öntés réti, réti, lápos réti és cser-

nozjom talajok tartoznak. A Hanság síkfekvésű, magas talajvízállású (0,5-1 m) 

terület, tőzeges, kotus láptalajjal. A Szigetköz öntés- és réti talajai a felszíntől 

kezdve karbonátosak. A Kapuvári- és Csornai-síkon az öntés réti talajok zöme 

gyengén vagy közepesen savanyú. A legjobb termékenységűek a Mosoni-síkság 

löszön kialakult csernozjom talajai. 

Az évi átlagos csapadékmennyiség 590-690 mm közötti, amelyből ápri-

listól októberig 340-400 mm-re lehet számítani. Az átlagos évi csapadékmennyi-

ség 1931-60-as időszakról az 1961-90-es időszakra 10-14 %-kal csökkent. Ez a 

csökkenés az ország területének 93 %-án volt megfigyelhető, de a Kisalföldön 

volt a legszembetűnőbb a változás. 
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A nyári félévben a napsütéses órák száma 1360-1410 óra, a teljes 

hőösszeg 2850-3000 °C. 

A Győri-medencét vastag homokos kavics tölti ki, amelyre a talajok te-

lepültek. A talajtakaró alatt a kavics különböző mélységben található. A kavics-

felszín nem egyenletesen sík, hanem erősen hullámzik és egyes területeken a fel-

színre is kerül.  

Ahol a talajréteg vastagsága nagyobb 1 m-nél, a növénytermesztés adott-

ságai kevésbé különböznek az ország más részein lévő, hasonló adottságú talajo-

kétól. Az 1 m-nél vékonyabb talajrétegű területeken a réteg vékonyodásával 

csökken a talajtípusok közötti különbség jelentősége, mivel a talajréteg vastagsá-

ga és a talajvíz közelsége válik egyre inkább meghatározóvá. 

A Kisalföld, és ezen belül a Győri-medence talajvízrendszere a Duna 

nagy vastagságú kavicsos-homokos üledékeihez kapcsolódik. A talajvízjárást el-

sőrendűen a nagy vízfolyások befolyásolják: Duna, Mosoni-Duna, Rábca, Rába, 

Hansági főcsatorna, Lajta. A talajvíznek csapadék útján történő pótlódása így el-

hanyagolható a Duna és az egyéb vízfolyások hatása mellett. A talajvíznek igen 

jelentős a befolyásoló szerepe a mezőgazdaságra, különösen a Szigetközben és a 

Mosoni-síkon. A talajok vízháztartását, a növények vízellátottságát, az elérhető 

terméseredményeket nagymértékben meghatározza a talajvíz szintjének a talajré-

teghez viszonyított helyzete. A talajok vízháztartásában Várallyay szerint három 

főbb alapeset fordulhat elő: 

1. a talajvíz szintje (és a vízszint-ingadozása) szinte mindig a kavicsos 

vízvezető rétegben marad, a talajréteget sohasem éri el; 

2. a talajvíz szintje (és a vízszint-ingadozása) mindig a talajrétegben ta-

lálható; 

3. a talajvíz egyes időszakokban eléri, másokban nem éri el a talajréteget. 

Az első esetben, amikor a talajvíz mindig a kavicsos rétegben marad, a 

növényzet gyökérzónája nem tud utánpótlást kapni a talajvízből, mivel a kavics 

kapilláris vízemelő-képessége elhanyagolható. 

A második esetben, amikor a talajvíz és ingadozása a talajrétegben van, a 

talajvízszint emelkedését a talajvízből a talajrétegekbe jutó víz mennyiségének 

kismértékű növekedése követi. Ellenkező esetben, amikor a talajvízszint süllyed, 

akkor a talajvízből a talajvízszint feletti rétegekbe jutó víz mennyiségének kis-

mértékű csökkenése várható. 
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A harmadik esetben a hatás lehet kedvező és kedvezőtlen is. Ha a talajvíz 

a kavicsrétegbe süllyed, akkor megszűnik a gyökérzóna és a növények talajvízből 

történő kapilláris vízellátása. A talajvízszint süllyedése így az elérhető termés-

eredmények csökkenését vonja maga után. Ha a talajvízszint a kavicsrétegben áll, 

de különböző hatások eredményeként a talajréteget eléri, akkor kedvező hatással 

lehet számolni, mivel a talajvízből a felsőbb talajrétegekbe jut a víz, ami eredmé-

nyesen hozzájárulhat a növények vízellátásához. 

Az éghajlatilag viszonylag száraz Kisalföld kedvező növénytermesztési 

adottságai és viszonylag nagy termésbiztonsága jelentős részben éppen a talajvíz-

ből kapilláris úton történő csapadék-kiegészítésnek köszönhető. 

A kavicsréteg megjelenése éles határt jelent a legtöbb növény gyökerei 

számára, mivel ott kedvezőtlenebbek az életfeltételek. A kavics víztartóképessége 

csekély, a csapadékot nem tartja vissza, hanem gyorsan a mélybe vezeti. Nagy 

hézagméretei miatt egészen csekély kapilláris vízemelő-képességgel rendelkezik, 

így a levezetett víz kapilláris úton nem jut vissza a talajba. A talaj a csapadékból 

csak annyit tud tárolni, amit a felsőbb talajréteg megtartani képes. Az 1 m-nél se-

kélyebb talajréteg esetén száraz időjárásnál ez a vízmennyiség általában kevés a 

legtöbb növény részére. Ezek a talajok aszályérzékenyek. Ilyen területen szára-

zságtűrő növények termeszthetők eredményesen, amelyek sekélyen gyökereznek, 

vagy behatolnak a kavicsrétegbe. 

Az 1 m-nél sekélyebb termőrétegű területek már különleges agrotechni-

kát igényelnek, szárazabb évjáratokban aszálytünetek léphetnek fel. Fokozottan 

igaz ez a 70 cm-nél sekélyebb rétegű területekre. Itt néhány hetes esőmentes idő-

szak a növényzet pusztulásához vezethet. 

A Pannon Agrártudományi Egyetemen 12 éven keresztül vizsgálták a 

Szigetköz szántóterületeinek talajvízszintje és az elért terméseredmények közötti 

összefüggéseket. Megállapították, hogy esős években a terméseredmények átlag 

felettiek voltak, függetlenül a talajvíz mélységétől. Azokon a területeken, ahol a 

talajvíz 2 m-nél közelebb volt, a növények átlag feletti terméseket produkáltak 

időjárástól függetlenül. A 3 m-nél mélyebb talajvizű területeken átlag feletti ter-

més csak az esős években alakult ki, míg a száraz években kisebb vagy jelentő-

sebb mértékben elmaradtak a hozamok az átlaghoz képest. 

A Győri-medence kedvező adottságú talajvízkészletei miatt csőkutas ön-

tözésre kiváló lehetőségek vannak, különösen a Szigetközben és a Mosoni-síkon. 

A térség jellegzetes növényei az őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, kukorica, cu-
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korrépa, takarmányrépa, cikória, rostlen, rostkender, lucerna, vöröshere, bíborhe-

re, rövid tenyészidejű szója, lencse, pohánka, zöldségfélék (zöldpaprika, káposz-

tafélék, vöröshagyma, paradicsom). 

4.2.2.2. Marcal-medence 

A hegységperemi hordalékkúp tájtípushoz tartozik. Uralkodó talajtípusai a 

homokos vályogon kialakult barna erdőtalajok, barnaföldek, kisebb részben csernoz-

jomok, mélyebb fekvésben pedig lápos réti talajok. A tájon a lösztakaró sok helyen 

hiányzik. E talajok növénytermesztési jellegzetessége, hogy kiszáradásuk esetén kő-

keménnyé válnak, és homokos jellegük ellenére ilyenkor nehezen művelhetőek. Szá-

raz állapotban a csapadékot lassan veszik fel, lassan nedvesednek át. 

Az évi átlagos csapadékmennyiség 600-650 mm, amelyből áprilistól ok-

tóberig 350-400 mm esik. A nyári félév napfénytartam összege 1390-1410 óra, 

teljes hőösszege 2950-3050 °C. 

A táj szántóföldi növénytermesztésében az őszi búza (kiemelkedő termő-

helye a barna erdőtalajú Pápa-Devecseri sík), őszi és tavaszi árpa, zab, borsó, 

őszi káposztarepce és a vöröshere a legfontosabb. 

4.2.2.3. Komárom-Esztergomi-síkság 

A homokos és löszös síkságok tájtípusához tartozik. E tájon a dűneho-

mokon általában humuszos homok illetve futóhomok-, a löszön és löszszerű üle-

dékeken mezőségi talajok képződtek, de a réti öntéstalajok is jelentős területet 

képviselnek. A homokos területek defláció, a löszös és homokos löszös talajok 

vízerózió által erősen veszélyeztetettek. 

Az évi átlagos csapadékmennyiség 570-600 mm. A nyári félévben 320-

350 mm, ezen időszak napfénytartam összege 1400-1410 óra, teljes hőösszege 

2950-3050°C. 

A szántóföldeken rendszeresen termesztenek őszi búzát, őszi és tavaszi 

árpát. A kukorica ökológiai igényeinek leginkább az Igmánd-Kisbéri-medence 

adottságai felelnek meg. Napraforgó és őszi káposztarepce egyaránt megtalálható 

a táj szántóin, előbbi főleg az Igmánd-Kisbéri-medence csernozjom talajain, 

utóbbi a Győr-Tatai teraszvidék jellegzetes olajnövénye. Jelentős növénye a 

tájnak a cukorrépa, amelyet legnagyobb mértékben a Győr-Tatai teraszvidéken, 

az ácsi cukorgyár számára termesztenek. Hüvelyes növények közül a borsó jelen-

tős, de az Igmánd-Kisbéri-medence legjobb talajain szójával is előfordul. A lu-
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cerna a leggyakrabban telepített pillangósvirágú szálastakarmány, azonban a 

gyengébb területeket alkalmanként vörösherével és baltacímmel is hasznosítják. 

Kisebb mértékben foglalkoznak még burgonyával, takarmányrépával és rostlen-

nel is. 

4.2.3. Nyugat-magyarországi peremvidék 

4.2.3.1. Alpokalja 

Hegyes-dombos, helyenként átszabdalt felszínű táj. Az Alpok csapadé-

kos, szubatlanti klímatípusának hatására erősen kilúgzott, savanyú, tápanyagban 

szegény, mészigényes, közepesnél általában gyengébb termőképességű erdőtala-

jok alakultak ki. Kisebb területeken (10-12 %) réti öntéstalajok is előfordulnak. 

Zömében eróziónak kitett terület. 

Az évi csapadékmennyiség 700-800 mm közötti. A nyári félévben a csa-

padék összege 420-520 mm, a napsütéses órák száma 1280-1340 óra, a teljes 

hőösszeg 2800-2850 °C. A kifejezetten hegyvidéki területeket leszámítva ez a táj 

hazánk leghűvösebb és legcsapadékosabb térsége. 

A földterület hasznosításában legfontosabb szerepe az erdőnek és a szán-

tóföldnek van, kisebb mértékű a gyümölcs és szőlő ültetvények aránya. A Sopro-

ni-hegység híres borvidéke, a Kőszegi-hegység szelídgesztenye ültetvényei emlí-

tést érdemelnek, mivel jellegzetes példái a táj sokoldalú hasznosítási lehetőségei-

nek. Az ökológiai adottságok lehetőséget nyújtanak az örökzöld díszfaiskolák (pl. 

lucfenyő) létesítésére is. 

A táj szántóföldi hasznosítása a domborzati adottságok miatt korlátozott. 

Gabonafélék közül az őszi búzát, tavaszi árpát (amelynek kiváló termőhelyét a 

Soproni-medence barna erdőtalajain találjuk), illetve a zabot (pl. a Pinka-völgy 

barna erdőtalajain) termesztik túlnyomóan. A táj fontos olajnövénye a repce, leg-

főbb termőhelye a Pinka-völgyben található. A sikeresen termeszthető növények 

körét színesíti a rostlen a Soproni-medencében. A pillangósvirágú takarmányok 

közül vörösherét, lódiherét, bíborherét és zabosbükkönyt termesztenek a savanyú 

kémhatású öntés- vagy barna erdőtalajokon. A szélsőségesen savanyú és gyenge 

termőképességű barna erdőtalajokon (pl. Őrség egyes részein) már a mészhiányt 

jól tűrő vöröshere sem termeszthető biztonságosan, itt az egyébként gyengébb 

termőképességű, egyéves bíborherét használják. 
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A táj szabdalt, meredek lejtőin az erózióvédelem hagyományosan ki-

emelkedő fontosságú feladat. Szép példái ennek az Őrségben a múltban használt 

ún. „népi teraszok” (a völgyeket kísérő lejtőkön a szintvonalak mentén kialakí-

tott keskeny parcellák), illetve a bakhátas művelés. Tekintettel arra, hogy ezen a 

tájon régóta keresnek a földművelők megoldást a lejtőkön való gazdálkodásra, itt 

fejtjük ki bővebben az ezzel kapcsolatos általános ismereteket. 

A lejtős területeken a táblák kialakítása alapvetően befolyásolja a gazdál-

kodás sikerét. Az erre vonatkozó fontosabb ismereteket Sipos (1978) és Nyíri 

(1975, 1981) munkái alapján foglaljuk össze. 

 A tábla hosszúságot - az ökonómiai szempontok mellett - a természeti 

viszonyok is korlátozhatják. Közismert, hogy az északi és a keleti lej-

tők később melegednek fel, hőmérsékletük még nyáron is alacsonyabb, 

a napfény kevesebb, mint a déli és nyugati fekvésű lejtőkön. A külön-

böző égtájak felé lejtő területek nem kerülhetnek azonos táblába, mert 

a talaj eltérő nedvességviszonyai miatt nem művelhetők egységesen, 

eltérő hőviszonyai miatt pedig nem termeszthető azonos növény a táb-

lán. 

 A táblaszélesség lényegesen szűkebb határok között változtatható, 

ugyanis ez a méret döntő fontosságú a lejtőn mozgó víz megakadályo-

zásában, az eróziós kár csökkentésében. Hazai körülmények között a 

táblaszélességre a következő tájékoztató irányszámok követendők: 

 5-12 % -os lejtőkön 300-200 m, 

 12-17 %-os lejtőkön 200-150 m, 

 17-25 %-os lejtőkön 150-100 m. 

 Az igen meredek lejtésű táblákon (17-25 %-os), a növénytermesztésre 

csak feltételesen alkalmas területeken a szántó művelési ág fenntartása 

megkérdőjelezhető, gyepesítésük vagy erdősítésük célszerűnek tűnik. 

 A keskeny táblaszélesség általában szükségessé teszi, hogy egymás alá 

több táblát helyezzünk el. A táblák kialakítása során a szintvonalak 

minél pontosabb követésére kell törekedni. 

A lejtős területek szakszerű talajművelése a leghatékonyabb eszköz az 

erózió elleni védekezésben, azonban nem megfelelő alkalmazása elősegíti a gyor-

sított erózió kialakulását. A talajművelés legfontosabb szabálya, hogy minden 

műveletet a lejtő irányára keresztbe, az arra merőlegest mind jobban megközelít-

ve végezzünk. Ennek akkor lehet eleget tenni, ha a táblák hossziránya a lejtőre 

merőlegesen helyezkedik el. 
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A vetés előtti talajmunkákat és a magágykészítést a sík vidékeken is 

használatos eszközökkel (simító, tárcsa, kultivátor, kombinátor stb.) végezhetjük, 

ügyelve arra, hogy a talaj lezárása mindig hullámos felszínt kialakító tömörítő 

eszközökkel történjen. A gyűrűs hengerek közül meg kell említeni, a géppar-

kunkból sajnos jelenleg hiányzó, Kund-féle víztározó gyűrűs hengert, amely a 

gyűrűnyomokat megszakításosan képzi és megakadályozza az oldalirányú víz-

mozgást a nyomokban. Az erózió elleni védelemben újra helyet kell biztosítani a 

gyűrűs henger munkáját jól kiegészítő önálló talajtömörítő (mélytömörítő) kerék-

nek is. 

A vegetációs időszakban sokkal nehezebb az erózió mértékét csökkentő 

különleges talajfelszín megteremtése és fenntartása, különösen sűrű vetésű  nö-

vények esetében. Csak arra kínálkozik lehetőség, hogy - ameddig a növény ma-

gassága lehetővé teszi - megtörjük a kérges talajfelszínt. Erre kiválóan alkalmas 

eszköz a küllős kapa és a gépesítéssel kiszorított szöges henger, amely a növényt 

kímélve képes a talajfelszín kérgesedését megszüntetni. 

A széles sortávolságra vetett növények esetében – amelyek területét 

egyébként célszerű csökkenteni az erózióveszély miatt – még nagyobb a jelentő-

sége az erózió kártételét mérséklő talajfelszín kialakításának. 

Amióta a burgonya termesztés-technológiájában a bakhátkészítés egybe-

esik az ültetés műveletével, azóta e kultúra kimondottan talajvédőnek tekinthető. 

A töltögető munkát végző eszközökre (pl. töltögető kapa) - a barázdákban felfo-

gott víz oldalirányú mozgásának megakadályozására - víztározó, vagy ún. gátaló 

szerkezet szerelhető fel. 

A kukorica termesztése is több lehetőséget kínál a talajvédelmet is szol-

gáló növényápolásra, például a sorközműveléssel. Erre legáltalánosabban hasz-

nált eszközök a kultivátorok, megjegyezve, hogy az erőgép oldalazó járása miatt - 

különösen 10-12%-os, vagy ezt meghaladó lejtők esetén - igen körültekintően 

kell alkalmazni, mert ellenkező esetben nagy lehet a növényveszteség. A kultivá-

tor munkáját a különböző formájú (pl. saraboló és lúdtalp alakú) kapatestek kom-

binációival vagy átalakításával úgy változtathatjuk, hogy a növénysorok között 

vízfogó barázdák és bakhátak alakuljanak ki. Ilyen megoldás az ún. Nyíri-féle 

vízfogó barázdák készítése, amikor a kukoricasorok között húzott 6-7 cm mély és 

12-14 cm széles barázdák a felszíni vízfolyás kialakulását megakadályozzák, és 

bukókat képezve a víz sebességét csökkentik. A kukorica első kapálása során a 

kapálógépek késeinek megfelelő beállításával a barázdák jól kiképezhetők. 
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A mélyművelésre való törekvés a lejtős területek vízforgalmának javítá-

sában és talajának védelmében igen fontos követelmény a következő okok miatt: 

 A talaj mélyművelésével javul a talaj vízbefogadása, csökken a felületi 

vízképződés és a talajmozgás. 

 A talaj legfelső (10-15 cm-es) rétegére korlátozódó talajművelés rend-

kívüli mértékben növeli az erodibilitást, mert az alatta műveletlenül 

hagyott, tömődöttebb réteg miatt képződő vastag és mozgó felszíni 

vízlepel lesodorja a meglazított réteget (sok esetben teljes vastagságá-

ban). 

A mélyművelés és a szántás főbb szempontjait Nyíri munkái alapján a 

következőekben foglaljuk össze: 

 Lejtős területeken a talajok humuszos rétegének vastagsága, még ero-

dálatlan szelvény esetében sem teszi lehetővé a forgatásos mélyműve-

lés alkalmazását. Kerülni kell minden kedvezőtlen tulajdonságú réteg-

nek a művelt rétegbe történő forgatását, mert ez rendszerint fokozza 

annak szétiszapolódási hajlamát, felgyorsítva az eróziót. A mélyforga-

tás lejtőhordalék talajokon sem jár különösebb termésnöveléssel, mert 

a rendszeresen művelt réteg alatt általában nehezebben művelhető és 

sokszor kedvezőtlenebb fizikai és kémiai tulajdonságú rétegek húzód-

nak. 

 A lejtős területek mélyművelésének egyetlen lehetséges módja a mély-

lazítás. Mélységére vonatkozóan figyelembe kell venni a talaj erodál-

hatóságát kiváltó, kedvezőtlen vízáteresztésű rétegek mélységét és 

vastagságát. Csak akkor számíthatunk teljes értékű hatására, ha ezeket 

teljes vastagságukban átlazítjuk. 

 A szántással történő talajforgatás lejtős területen is az egyik alapvető 

művelési eljárásunk, de mélységének igazodnia kell a lejtő eróziós 

szakaszain bekövetkezett szelvénypusztulás és átrendeződés mértéké-

hez, a humuszos réteg változó vastagságához. El kell kerülni a 

szervesanyag-ellátottságban, kémiai és fizikai tulajdonságaiban kedve-

zőtlenebb rétegek felforgatását. Az „A” szint erózió általi vékonyodá-

sát, a fizikai és kémiai tulajdonságok leromlásával járó „B” szint 

anyagának hozzákeverésével kell ellensúlyozni. Ekére szerelt altalajla-

zító vagy középmély lazító használatával kell a rendszeresen művelt 

réteg vastagságát megtartani. Csak a lejtő irányára merőlegesen haladó 

és a barázdaszeleteket domb felé forgató, minél ormosabb felszínt ma-

ga után hagyó eke munkája felel meg a talajvédelem követelményei-
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nek. A szintvonalas szántás feltétele a jobbra és balra egyaránt forgató, 

függesztett, váltva forgató eke alkalmazása. A kezdő barázdák a tábla 

felső határa mentén helyezkednek el. A barázdaszelet felfelé fordítá-

sához a mélységhez képest szélesebb barázdát kell szántani, mint sík 

területen, és hosszabb vagy meghosszabbított, a talaj tulajdonságaihoz 

megválasztott típusú kormánylemezt kell alkalmazni. A megfelelő 

behúzóhatás lejtős területen az ún. „orros” szántóvas alkalmazásával 

érhető el. A barázdaszelet lejtő irányába történő fordításával a talaj le-

felé vándorol, és minden alkalommal elvesztünk egy barázdaszélessé-

gű humuszos réteget. A felfelé fordított barázdaszeletek bevezetik a 

talajba, a lefelé fordított barázdaszeletek pedig, mint a tetőcserép, le-

vezetik a talajról a vizet. Az őszi szántás jelentőségét az őszi, a téli és 

a kora tavaszi csapadékok helyben tartásának növénytermesztési és ta-

lajvédelmi szükségessége, valamint a hóolvadási erózió megelőzése 

adja, így elmunkálása csak tavasszal indokolt. 

A lejtős termőhelyek heterogenitása különleges feladatot hárít a trágyázás 

gyakorlatára, mivel nemcsak tápanyag-, hanem igen jelentős vízforgalmi különb-

ségekhez is alkalmazkodnia kell. 

A lejtős területekre elfogadott, ún. differenciált vagy kiegyenlítő trágyá-

zás csak a terület különböző eróziós szakaszait különválasztó táblásítással, illetve 

területhasznosítással lehetséges. 

Duck, Máté és Stefanovits vizsgálták az erodált területek differenciált 

trágyázásának lehetőségeit és megállapították, hogy talajpusztulás következtében 

a humuszos szint lemosódásával elsősorban azok a növényi táplálkozás szem-

pontjából fontos elemek hiányoznak, amelyek a biológiai felhalmozódás hatására 

dúsulnak fel a talajban, tehát a humusszal szoros kapcsolatban vannak. Ennek 

következményeként viszont azok az elemek, amelyek ásványi forrásból származ-

nak, és a mállás folyamán szabadulnak fel (pl. kálium) viszonylagos túlsúlyra 

tesznek szert még abban az esetben is, ha abszolút mennyiségük szintén csökken. 

A nitrogén, ami kizárólagosan a biológiai felhalmozódás következtében 

jut a talajba, az erózió mértéke szerint rohamosan csökken. A foszfor mennyisége 

szintén csökken, de mivel ennek a tápelemnek csak egy része kötődik meg a bio-

lógiai folyamatok során, és nagy része ásványi anyagokból épül fel, a csökkenés a 

nitrogénhez viszonyítva kisebb mértékű. 
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A talajpusztulás hatására jelentős eltolódás mutatkozik a felszínre került 

talajszintek tápanyagainak egymáshoz viszonyított arányában is. Ebből követke-

zik, hogy az erodált táblarészeken, lejtőszakaszokon, az erózió mértéke szerint 

mind nagyobb szükség van a nitrogén pótlására. A szerzők javasolják, hogy barna 

erdőtalajok esetében, a talajpusztulás következtében kivöröslő („B” szint) vagy 

kifehéredő („C” szint) foltokra több tápanyagot juttassanak. Mivel az erózió ha-

tása e táblarészeken a legnagyobb mértékű, ezért a trágyaanyagokat több részlet-

ben és a talajba mélyebben bedolgozva kell bejuttatni. 

Az erózió hatására a karbonátos talajképző kőzeteken kialakult, savanyú 

barna erdőtalajokon mind vékonyabb lesz a kilúgozott réteg és egyre feljebb ke-

rülnek a karbonátot tartalmazó, illetve karbonátokban gazdag rétegek. Ezért kü-

lönböző mértékben erodált talajok rendszeresen művelt felső rétegének CaCO3-

tartalmában és aciditási viszonyában igen nagy különbségek adódnak. Általában 

egy táblán belül savanyú, meszezést igénylő, valamint különböző CaCO3 

ellátottságú talajok fordulnak elő. 

Az eróziós folyamat kihatással van a domblábi területek talajaira is, mi-

vel a különböző karbonáttartalmú hordalékok felhalmozódása befolyásolja azok 

kémhatásviszonyát és mészellátottságát is. A kilúgozott rétegek nagyobb mennyi-

ségben történő felhalmozódásának következménye az igen gyakori savanyúság, 

illetve a meszezés szükségessége. 

Mindezek következtében a dombok felső, vízválasztó szakaszán általá-

ban ép talajszelvényű és meszezést igénylő, a lejtők rendszerint felső kétharma-

dán, különböző mértékig erodált, illetve karbonáttartalmú, meszezést nem igény-

lő, a lejtők alján pedig jobbára meszezésre szoruló talajok fordulnak elő. E terü-

letrészek elhatárolása legtöbbször az egyes genetikai szintek jellemző és jól elkü-

lönülő színe alapján is elvégezhető. A rozsdabarna „B” vagy a barnássárga „C” 

genetikai szint felszínen történő megjelenése rendszerint együtt jár a rendszeresen 

művelt rétegek karbonáttartalmának növekedésével. E táblarészek mésztrágyá-

zásból való kikapcsolása nemcsak anyagmegtakarítást jelent, hanem lehetővé te-

szi a talaj túlmeszesedésének elkerülését is. 

A szántóföldi növények talajvédő hatását Nyíri, Fekete, Thyll valamint 

Erődi és munkatársai munkái alapján foglaljuk össze. 

Ismert jelenség, hogy azonos talajon, ugyanolyan lejtésviszonyok mellett 

termesztett különböző növények alatt a talajlepusztulás mértéke más és más. 

Nagy intenzitású zápor hatására egy kukoricával bevetett terület talaja a szántott 
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réteg mélységéig lepusztulhat, ugyanakkor a mellette elterülő lucerna vagy 

vöröshere táblán esetleg semmi vagy csak jelentéktelen eróziós kár mutatkozik. 

Megfigyelhető az is, hogy az ugyanolyan növénnyel fedett területen sem 

azonos a talajpusztulás mértéke. A tábla egyik részén több, a másikon kevesebb 

talaj mosódik le ugyanolyan csapadék hatására a növényzet fejlettségétől, az ál-

lomány sűrűségétől, a talajborítás mértékétől, a különféle talajművelési, vetési és 

növényápolási eljárásoktól függően. 

Az egyes növények talajvédő hatása tehát több körülménytől függ és csak 

ezek együttes értékelése alapján állíthatjuk fel a növények talajvédelmi rangsorát. 

A növények talajvédő hatása többféle módon nyilvánul meg: 

 Levélzetükkel beborítják a talajfelszínt, a lehulló esőcseppek a levél-

zethez csapódva veszítenek energiájukból, s így nem rombolják olyan 

mértékben a talaj szerkezetét. A levélfelületen nagy mennyiségű csa-

padékot tartanak vissza, ezáltal csökken az elfolyó víz mennyisége és 

az eróziós veszély is. 

 Sűrű, zárt állományukkal megszűrik a lejtőn lefelé mozgó vizet, meg-

akadályozzák a talajmorzsák elsodrását, illetve jelentősen csökkentik 

az elsodort talaj mennyiségét. 

 Beárnyékolják a talajt, kedvező nedvességállapotban tartják, ami 

csökkenti az erodálhatóságot. 

 Gyökérzetükkel sűrűn átszövik a talaj felső megművelt rétegét, ezzel 

növelik a talaj erózióval szembeni ellenállását. 

 A növények talajvédő hatása az említetteken kívül jelentős mértékben 

függ attól is, hogy mennyi időn át, milyen mértékben és mely időszak-

ban fedik a talajt. A talajfedés időtartamát a teljes keléstől a betakarí-

tásig eltelt idővel fejezzük ki. Megjegyezzük, hogy a növényre jellem-

ző teljes értékű talajfedés időtartama, az évelő füvek és pillangósok 

kivételével általában 2-3 hónap. Nem lenne azonban helyes, ha csak 

ezt az időszakot vennénk figyelembe, mert a nem teljesen kifejlődött 

növény talajvédő hatása is jelentős lehet. 

A szántóföldi növények talajvédő hatásuk alapján a következőképpen 

csoportosíthatók: 

1. A jó talajvédő hatású növények két- vagy több évig fedik a talajt: 

 állandó gyep, ha a talajfelszínt összefüggő zárt állományban fedi, 

és jól sarjadó komponenseket tartalmaz, 
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 évelő pillangósok füves keverékei, ha a komponensek aránya a 

feltörés évében is megfelelő, nem kiritkult és nem gyomos, 

 évelő pillangósok (lucerna, vöröshere, baltacím, szarvaskerep) 

tiszta vetésben, ha megfelelően zárt állományt alkotnak, nem 

gyomosak, nem kiritkultak, s évi szénahozamuk eléri a fajra jel-

lemző jó vagy jó közepes termést. 

2. A közepes talajvédő hatású növények csökkentik a téli olvadékvizek 

és a tavaszi vagy kora nyári záporok okozta erózió mértékét: 

 bíborhere, ha időben elvetik és még a tél beállta előtt annyira meg-

erősödik, hogy a tavaszi olvadás hatását mérsékli, 

 az őszi takarmánykeverékek közül elsősorban a rozsos keverékek, 

 őszi árpa, rozs és őszi búza, ha kelésük nem túlzottan hiányos és 

még a tél előtt megfelelően bokrosodtak. 

3. A gyenge talajvédő hatású növények elsősorban a kora nyári záporok 

idején nyújtanak védelmet, ugyanis tavaszi záporok idején még rend-

szerint zsengék, a késő nyári záporok idejére pedig már lekerülnek a 

talajról. Ide soroljuk pl. a tavaszi árpát, zabot, borsót. 

4. A rossz talajvédő hatású növények a kapás növények csoportjába tar-

toznak. Széles sortávolságuk miatt talajuk fokozott védelemre szorul. 

Különleges agrotechnika alkalmazásával a burgonya (szintvonalas 

művelés és gátaló kapával végzett töltögetés esetén) a közepes talaj-

védő hatású növényekkel azonos értékű védelmet biztosíthat. 

A dombvidéki gazdaság vetésszerkezetét lényegében a jó és a rossz talaj-

védő hatású növények aránya határozza meg. Lejtős területeken a jó talajvédő ha-

tású növényekből legalább annyit kell termeszteni, amennyit a talaj okszerű vé-

delme megkíván, a rossz talajvédő hatású növényekből pedig legfeljebb csak any-

nyit, amennyi talajvédelmi szempontból még megengedhető. 

Külön kell foglalkoznunk az évelő füvek és pillangósok esetével. Bármi-

lyen kedvező is a talajvédő hatásuk, mégsem növelhetjük tetszés szerint a vetéste-

rületüket. Elsősorban azért nem, mert ez részben üzemszervezésileg megoldhatat-

lan, másrészt azért nem, mert (agronómiai, növényélettani stb. okokból) csak 

meghatározott időszakonként kerülhetnek vissza ugyanarra a területre. Talajvé-

delmi szempontból sem indokolt minden lejtőt évelő növényekkel betelepíteni, 

mert a talajvédő gazdálkodásban az agrotechnikai, biológiai és műszaki talajvé-
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delmi eljárások jól kiegészítik egymás hatását, és lehetőség nyílik arra, hogy 

egyik eljárást a másikkal helyettesítsük. Fekete szerint: 

 0-5 %-ig terjedő lejtőkategória mellett közepes, gyenge és rossz védő 

hatású növényeket tetszőlegesen termeszthetünk, 

 6-13 %-ig terjedő lejtőkategória mellett min. 25 % jó és min. 30 % kö-

zepes védő hatású növények szerepeljenek, 

 14-17 %-ig terjedő lejtőkategória mellett kb. 30 % jó, 35 % közepes és 

30 % gyenge védő hatású növény kerülhet, 

 18-25 %-ig terjedő lejtőkategória mellett 50 %-ban jó, 50 %-ban kö-

zepes védő hatású növényt szabad beiktatni, rossz védő hatásút sem-

miképpen ne termesszünk. 

A 10-12 %-nál meredekebb lejtők esetében már olyan mértékű erózióra 

kell számítani, amelynél a gyengén vagy közepesen talajvédő, vagy korán betaka-

rított növények termesztése már vízszintes irányú vetés esetén is kevésnek bizo-

nyul. Ekkor sávos növénytermesztési módot szükséges alkalmazni, melynek so-

rán a lejtő eróziós szakaszából kialakított táblát vízszintes irányban még további 

részekre (sávokra) kell osztani, amelyeken váltogatva jó, közepes és gyenge ta-

lajvédő hatású növényeket kell termeszteni. Így a jobb védő hatású növénnyel bo-

rított sáv felfogja a felette elhelyezkedő gyengébb védő hatású növények alól le-

folyó felszíni vizeket és a hordalékot. A növénysávokat úgy kell egymás alá he-

lyezni, hogy két egymás alatti sáv a tenyészidő folyamán ne álljon növényborítás 

nélkül. Ez az alapfokú talajvédelem rendszerébe is jól beilleszthető módszer sem 

jelent tökéletes talajvédelmet, de megakadályozza az eróziós folyamatok felgyor-

sulását. 

Mivel a talajvédő növénytermesztési technológia egyik igen fontos lánc-

szeme a talajfedettség meghosszabbítása, ezért Sipos szerint hazánkban is több 

figyelmet kell fordítani az ún. fedett tarló alkalmazására. Lényege, hogy a kalá-

szos gabonák közé pl. bíborherét vetnek. A gabona learatása után nincs szükség 

tarlóhántásra, a talajfelszín bolygatására, mert a gabona védelmében kicsírázott 

bíborhere beborítja és védi a talajt a nyári záporok idején. 

4.2.3.2. Sopron-Vasi síkság 

A táj jellegét az É-D irányban sorakozó medencék adják meg. Talajtaka-

rója változatos. A művelt területek talajait főleg agyagbemosódásos barna erdőta-

lajok, barnaföldek, öntés és réti öntéstalajok alkotják.  
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A szubatlanti - szubalpin éghajlati hatás, amelyet csapadékos, hűvös 

nyárral és enyhe téllel jellemezhetünk, alapvetően befolyásolja a szántóföldi nö-

vények termesztését. 

A táj adottságai az őszi búza számára megfelelőek, különösen igaz ez a 

Gyöngyös-sík csernozjom barna erdőtalajaira. Fontos kalászos növény még a ta-

vaszi árpa, mely a hűvös, párás, csapadékos klíma alatt jól érzi magát, talajigé-

nyét pedig a Répce-síkot borító barnaföldek tökéletesen kielégítik. 

Olajnövényeink közül – a melegkedvelő napraforgó helyett – a repce 

ökológiai igényeinek felelnek meg jobban az adottságok. Kiváló termőhelyét ta-

láljuk például az Ikva-sík barna erdőtalajain. 

A táj növénytermesztésében jelentős szerepet tölt be a cukorrépa, amely a 

szántóterületnek kb. 3,5 %-át foglalja el. Jelentős répatermesztés van a Répce-

síkon és a Rábai teraszos síkon. A répa feldolgozása a Sárvári Cukorgyárban 

történik. 

Kiváló termőhelyeit találhatjuk meg ezen a tájon a manapság országosan 

háttérbe szorult rostlennek. 

Pillangósvirágú szálastakarmányok termesztésére számos lehetőség kí-

nálkozik: a kevésbé savanyú területeken lucerna, a Rába-völgy savanyú öntés és 

réti talajain vöröshere, a kavicsos területek sekély termőrétegű, savanyú barna 

erdőtalajain bíborhere. 

4.2.3.3. Kemeneshát 

A Rába-völgyét délről övező kavicshát, amely ÉNy-DK irányban lejt. A 

csapadék, a kavicsanyag és a kilúgzás hatására főleg agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok képződtek, amelyek erősen kilúgzottak, savanyúak, tápanyagban sze-

gények. Az agyagbemosódásos „B” szint gyakran belenyúlik az alap- vagy ágya-

zati kőzetet jelentő kavicsrétegbe, és szinte áttörhetetlenné cementálja azt. A táj 

keleti részén, ahol főleg barnaföldek alkotják a talajtakarót, a növények szélesebb 

skálája termeszthető. 

A térségben erős szubatlanti-szubalpin éghajlati hatás érvényesül, csapa-

dékos nyarakat és enyhe teleket hozva. 

A táj optimális hasznosítására inkább az erdő, mint a szántó nyújt lehető-

séget. Gabonafélék közül őszi búzát és tavaszi árpát termesztenek legnagyobb 
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területen, utóbbit főleg Alsó-Kemenesháton. Ugyanitt a barna erdőtalajok őszi 

káposztarepcével és rostlennel hasznosíthatók. A Felső-Kemeneshát a borsó 

számára is megfelelő adottságokat biztosít. 

A herefélék közül a vöröshere jól érzi magát az öntéstalajokon, de fehér-, 

lódi- és bíborherét is használnak a takarmánytermesztésben. A bíborherét különö-

sen a Csernek nevezett sík háton termesztik, ahol a talajok szélsőségesen rossz 

viszonyokat nyújtanak a szántóföldi művelésre (cementált kavicsos rétegek, „cse-

ri” talajok). A takarmányellátásban - a szántóföldi növények mellett - nagy fon-

tosságú a gyeptermesztés, amely leginkább a Kemeneshát réti és öntéstalajain fo-

lyik. 

4.2.3.4. Zalai-dombvidék 

Különálló dombságok tájtípusába tartozó terület, amelyen a mérsékelten 

meleg és nedves szubatlanti klímaelemek jelennek meg. Minden irányban folyó-

völgyekkel szabdalt, hullámos felszínét túlnyomóan pszeudoglejes vagy agyag-

bemosódásos barna erdőtalajok borítják. A meridionális, szabályos É-D lefutású 

folyóvölgyekben többletvízhatású (réti és öntés) talajok találhatók. 

A terület évi csapadékösszege 700-800 mm, a nyári félévben 400-500 

mm. A nyári félév napfénytartam összege 1300-1400 óra, teljes hőösszege 2850-

3000 °C. 

A táj hasznosításában - az erdő mellett - a szántó, a szőlő és gyümölcs is 

jelentős szerepet kap, utóbbi főleg a Kelet-Zalai-dombság szelídebb lejtőin. 

A szántóföldeken viszonylag kevés növény termesztésére nyílik lehető-

ség. A főként homok alapkőzetű, kilúgzott, savanyú kémhatású erdőtalajokon a 

gabonafélék közül az őszi búza és az őszi árpa mellett a rozsot (főleg a Mura-

völgy rozsdabarna erdőtalajain), illetve a zabot (leginkább a Nyugat-Zalai-

dombság erdő- és réti öntéstalajain) termesztik.  

A Nyugat-Zalai-dombságon szívesen foglalkoznak az őszi káposztarep-

cével, illetve kedvezőek az adottságok a rostlen számára is.  

A pillangósvirágú takarmánynövények közül a vörösherét, a bíborherét, 

esetenként a fehér (lódi) herét hasznosítják. További takarmányforrást nyújtanak 

a bükkönyfélék és ezek keverékei, illetve a gyeptermesztés, amely leginkább a 

Felső-Zala-völgy adottságai között művelhető sikeresen. 
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Az erősen tagolt felszínű táj lejtős talajait az erózió is pusztítja. A táj ag-

ronómiai sajátosságait az erózióvédelem határozza meg. Az Alpokaljánál bőveb-

ben kifejtett talajművelési, trágyázási irányelvek itt is irányadóak lehetnek. 

A Belák Sándor kezdeményezésére folytatott Nyugat-magyarországi Me-

liorációs Program, amely a talajcsövezés (drénezés), talajlazítás, meszezés és 

műtrágyázás okszerű összekapcsolására épület, számos eredményt hozott, kiszé-

lesítve a növénytermesztés lehetőségeit. Hatását napjainkban sajnos már kevésbé 

érezteti. 

4.2.4. Dunántúli-dombság 

4.2.4.1. Balaton-medence 

A táj agroökológiai adottságai és tájhasznosítási hagyományai (idegen-

forgalom) e helyen nem teszik indokolttá az önálló taglalást. A növénytermesztési 

vonatkozású információkat a keskeny partszakaszokkal szomszédos tájak jellem-

zésébe építettük be. Bemutatásunkban röviden elsősorban a gyümölcs-, szőlő-, 

fűszer- és gyógynövény-termesztésről, valamint a mára már lecsökkent tőzegva-

gyonú berkek, öblözetek, lápok ökológiai és szűrő szerepéről kell megemlékez-

nünk. Ugyancsak fontos tudnunk, hogy a tó vízgyűjtőjébe a szomszédos tájak 

helytelen gazdálkodásával (nem okszerű műtrágyázás és növényvédelem, erózió 

stb.) a Balaton vízminősége és állapota erősen romolhat. 

4.2.4.2. Külső-Somogy 

A tektonikus mozgások következtében kialakult sakktáblaszerű dombor-

zat, a kelet-nyugat irányú éghajlati zonalitás, a változatos mezoklíma tarka talaj-

takarót és változatos termőhelyi feltételeket teremt. Az alapvetően lösz alapkőze-

tű táj keleti, szárazabb, alföldhöz csatlakozó területeinek csernozjom talajai szán-

tóföldi gazdálkodásra igen alkalmasak. Külső-Somogy központi hátságainak csa-

padékos klímája és agyagbemosódásos barna erdőtalajai révén főleg erdőgazdál-

kodásra alkalmasak. A folyóvölgyekben a réti és lápos réti talajokon szép legelők, 

kaszálók díszlettek egykor. Az átmenetet biztosító barnaföldek (Ramann-féle 

barna erdőtalajok) a dombok lejtőin mező- vagy erdőgazdálkodásra egyaránt al-

kalmasak, de fokozottan erózióveszélyesek. 

A táj évi átlagos csapadékösszege 600-700 mm, a nyári félévben 340-390 

mm. Az április-október közötti időszak napfénytartam összege 1430-1450 óra, 

teljes hőösszege 3050-3100
o
C. 
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A táj ökológiai adottságai többnyire kedvezőek a szántóföldi növényter-

mesztés számára is. A gabonafélék közül az őszi búza, őszi árpa Kelet-Külső-

Somogy tábláin, a tavaszi árpa Külső-Somogy barna erdőtalajain találja meg a jó 

terméshez szükséges ökológiai adottságokat. Külső-Somogy mészlepedékes cser-

nozjom talajai kiváló termőterületei a kukoricának éppúgy, mint az igényes cu-

korrépának, ez utóbbi termelését a kaposvári cukorgyár közelsége teszi jövedel-

mezővé. A napraforgó szintén fontos növénye ennek a tájnak, leginkább Kelet-

Külső-Somogyban termesztik. A manapság kevésbé elterjedt rostlen termesztésé-

re Nyugat-Külső-Somogy barna erdőtalajai szolgáltatnak kitűnő lehetőséget. A 

táj jó minőségű barna erdő- és csernozjom talajain a borsót rendszeresen vetik. A 

takarmány előállításban a lucerna és a silókukorica a legfontosabb, mindkettő 

gyakorta előfordul a táj nyugati részén. Gyepgazdálkodásra kiváló adottságokkal 

rendelkezik a lápos réti talajú Kapos-völgy. A táj kertészeti specialitása a zöld-

ségmag-termesztés: sárgarépa, cékla, sóska, karalábé, retek, saláta, uborka, bab, 

borsó fajták vetőmag előállítása folyik eredményesen. 

4.2.4.3. Belső-Somogy 

Az előző tájnál csapadékosabb, kevésbé mozgalmas felszínű táj. Homo-

kon kialakult – valamint a Marcali-löszháton is meghatározó – agyagbemosódá-

sos barna erdőtalajait régen óriási tölgyerdők borították, amelyek a makkoltató 

sertéstenyésztés központjai voltak a Dunántúlon. A magas talajvízállású, széles, 

É-D irányú meridionális völgyekben láptalajok, valamint réti öntéstalajok is elő-

fordulnak. Defláció által veszélyeztetett terület. 

Az évi csapadékösszeg 700-800 mm. A nyári félévben a csapadék meny-

nyisége 400-450 mm, a napfénytartam összege 1340-1420 óra, a teljes hőösszeg 

3000-3050°C. 

A mérsékelten nedves, de kiegyensúlyozott csapadékeloszlású, közepes 

termőképességű talajjal rendelkező táj több szántóföldi növény termesztésére is 

alkalmas. 

A gabonák termesztésénél a homok textúrát és a savanyú kémhatást is 

szem előtt kell tartani. A jobb szerkezetű talajokon őszi búzát, a gyengébb minő-

ségűn rozsot vetnek a gazdálkodók. Jelentős továbbá az őszi árpa és a kukorica 

aránya is. A burgonyának kedvező adottságú a táj keleti része, ahol a rozsdabarna 

erdőtalajokon régóta termesztik és nemesítik, számos (manapság már kevésbé 

ismert) tájfajtát adva a hazai burgonyatermesztőknek. Az olajnövények közül 

mind a napraforgó, mind az őszi káposztarepce termesztése elterjedt. Értékes nö-
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vénye a tájnak a dohány, amellyel leginkább a nyugati részeken találkozhatunk. A 

borsó és a csillagfürt a két legfontosabb hüvelyes növény, utóbbit gyakran vetik 

másodvetésben zöldtrágyaként. Termesztenek még takarmányrépát, olajlent, po-

hánkát (az utóbbit főleg másodvetésben). A pillangósvirágú szálastakarmányok 

közül a vörösherének, fehérherének és a gyengébb talajokon az egyéves bíborhe-

rének van jelentőssége. A bíborherét szöszösbükkönnyel és olaszperjével kever-

ve, mint Landsbergi keveréket régebben gyakorta használták a zöldtakarmány 

előállításában. Régebben kiemelkedő fontosságú volt a zöldségtermesztés, amely 

zöldborsót, paradicsomot, valamint vegyes zöldséget állított elő a konzervgyárak 

számára. 

A táj agronómiai jellegzetességeit a homoktalaj tulajdonságai határozzák 

meg. A homoktalaj művelésének jellegzetességeit a Duna-Tisza közi síkvidéknél 

és a Nyírségnél foglaljuk össze.  

A somogyi savanyú homok szervesanyag gazdálkodásában a zöldtrágyá-

zás (csillagfürttel, olajretekkel, esetleg bíborherével) és az istállótrágyázás egya-

ránt jelentős.  

Az istállótrágyázás során a leszántás időpontjának kiválasztása jelentősen 

eltérhet a más tájakon alkalmazott gyakorlattól. Sok évi kísérlet eredményei alap-

ján az istállótrágya leszántására két időpont jöhet számításba. 

 A trágyát az őszi gabona (pl. rozs) tarlójára hordjuk ki és leszántjuk. 

Ebben az esetben a csapadékosabb Somogyban jól érvényesül az a trá-

gya is, amely az erjesztés redukciós szakaszán még nem ment végig. 

Így felhasználva az istállótrágyát, az csak akkor lesz jó hatásfokú, ha 

tavaszi növényt vetünk utána, mert hosszabb idő áll rendelkezésre a 

szerves anyagok lebontódására. 

 Az istállótrágyát tavasszal szántjuk alá. Ilyenkor csak jól érett trágyát 

használjunk, mert így nem lesz pentozánhatás. 

Az istállótrágya leszántásának mélységét az ökológiai viszonyok is meg-

szabják. Somogyban a csapadékos viszonyok következtében – amennyiben a talaj 

pórustérfogata vízzel telített - a talajba dolgozott istállótrágya lebontódása anae-

rob viszonyok között nem tud megtörténni. Ezért őszi és tavaszi leszántáskor, ha 

nem homokjavítás céljából végzünk réteges aljtrágyázást, nem kívánatos a 25 cm-

nél mélyebb bevitel. 
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4.2.4.4. Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék 

A Mecsek fennsík jellegű, alacsony hegyvidéki táj, talajtakarója többsé-

gében mészkövön, homokkövön, márgán, grániton kialakult barna erdőtalajokból 

áll. Kémhatásuk az alapkőzettől függően erősen eltérő, a gyengén lúgostól az erő-

sen savanyúig terjed. Déli lejtői kiváló szőlő- és gyümölcstermő területek, ame-

lyeken az erózió veszélye figyelmet érdemel. 

A Tolna-Baranya-dombság nyugati részét a barna erdőtalajok, keleti ré-

szét a csernozjomok uralják, de réti és réti öntéstalajok is előfordulnak mintegy 

10 %-os arányban. Domborzata és lösz alapkőzete folytán ez is eróziónak kitett 

terület. A Baranyai-dombság túlnyomóan agyagbemosódásos barna erdőtalaja és 

mediterrán elemeket tartalmazó, kedvező éghajlata nagyobb hőigényű, korai nö-

vények termesztésére is alkalmas. A táj mezőgazdasági hasznosításában nagyon 

jelentős a szőlőtermelés. A Szekszárdi-dombság szőlőhegyein a kiterjedt és 

eredményes talajvédelmi munkáknak régi hagyományai vannak, amelynek szép 

példája a lovászhetényi teraszoló művelés. A történelmi Villányi-Siklósi borvi-

dék egy része is itt helyezkedik el, ahol a dombhátak peremén lévő lejtőkön kivá-

ló minőségű vörösbort adó szőlő terem évszázadok óta. A gyümölcstermesztés is 

jelentős ezen a tájon: kajszi, őszibarack és szilva ültetvények mellett igen szép 

bizonyítékai a mediterrán éghajlati hatásnak a szelídgesztenyések. 

A tájra jellemző a kettős csapadékcsúcsú szubmediterrán klíma. Az évi 

átlagos csapadékmennyiség 680-720 mm, amelyből áprilistól októberig 380-420 

mm hullik. A nyári félévben a napsütéses órák száma 1400-1450, a teljes 

hőösszeg 3000-3150 °C. 

A Mecsek talajainak 80 %-át erdő borítja, míg a terület többi részén szőlő 

és szelídgesztenye ültetvények találhatók. A szántókon őszi búzát, őszi árpát, ta-

vaszi árpát, kukoricát, napraforgót, burgonyát, lucernát, ricinust termesztenek el-

sősorban. 

A Tolna-Baranyai-dombság kedvező éghajlata és talajai lehetőséget nyúj-

tanak a szántóföldön termesztett növények körének szélesítésére. A gabonafélék 

közül az őszi búzának jó termőhelye a Somogy-Tolna dombság, az őszi árpának 

kiválóan megfelelnek a Baranyai-dombság barna erdőtalajai, a tavaszi árpa és a 

zab szintén jól termeszthető a táj barna erdőtalajain. Kukoricával leginkább a 

Tolnai-dombságban, napraforgóval és cukorrépával a Völgységben érdemes fog-

lalkozni. A Zselic barna erdőtalajai jól hasznosíthatók őszi káposztarepcével ép-

púgy, mint burgonyával. A rostlen termesztésére a Baranyai-dombság barna erdő-
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talajai nyújtanak megfelelő termőhelyet. A borsó mellett a szója is gyakorta ter-

mesztett hüvelyes növény a táj legjobb talajain, legmelegebb tájrészletein. A Tol-

nai-dombságban a pillangósvirágú szálastakarmány a lucerna, a vöröshere inkább 

a Baranyai-dombságban gyakori. A Pécsi-medencében, a Karasica és más kisfo-

lyók völgyében a réti talajokon legelők találhatók. A Külső-Somogyhoz hasonló-

an ezen a tájon is jelentős a zöldségnövények vetőmagtermesztése. 

4.2.5. Dunántúli-középhegység 

4.2.5.1. Bakonyvidék 

Különböző irányú törésvonalai és hegységközi medencéi miatt dombor-

zatilag, ökológiailag különböző (alacsony hegységi, középhegységi és dombsági) 

tájtípusra tagolódik. A Magas-Bakony agyagbemosódásos barna erdőtalajait bük-

kösök, a Keszthelyi-hegység fennsíkját gyertyános-tölgyesek foglalják el. A Déli-

Bakony és a Balaton-felvidék mészkő és dolomit fennsíkja mellett kiemelt szerep 

jut a bazalthegyek lejtőin és a homokkövön termő szőlőknek és gyümölcsösök-

nek. A Bakonyalja homokos-löszös dombhátait, lejtőit barna erdőtalajok borítják. 

Fokozottan erózióveszélyes táj. 

A térség évi csapadék mennyisége 650-750 mm, amelyből április és ok-

tóber között 400-450 mm hullik. A középhegységeink közül a Magas-Bakony a 

legcsapadékosabb. A nyári félévben a napsütéses órák száma 1350-1400, a teljes 

hőösszeg 2700-2950 °C. 

A táj hasznosításában elsősorban az erdő, kismértékben a szőlő terjedt el, 

míg a szántók csak a medencékben művelhetők eredményesen. A termesztett nö-

vények köre a közepes termékenységű, többnyire savanyú kémhatású talajok mi-

att szűk. Rozs, zab, tavaszi árpa termesztésére a Bakonyalja alkalmas. Megfelelő 

feltételeket talál ugyanitt az őszi káposztarepce, burgonya és a borsó is. A táj iga-

zi specialitása korábban az anyarozs termesztése volt a Zirc környékén és a Ba-

kony egyéb párásabb medencéiben. 

4.2.5.2. Vértes-Velencei-hegyvidék 

Az alapkőzetét tekintve főleg dolomitból és mészkőből felépült, fennsí-

kos jellegű Vértest, és a gránitból álló Velencei-hegység fő tömegét jobbára barna 

erdőtalajok borítják, változatos erdőtakaróval. A táj hasznosításában az erdő, a 

szőlő (a Móri borvidék egy része ezen a tájon található), illetve a lejtőlöszös me-

dencékben a szántó is jelentős. A szántóföldi növénytermesztés szempontjából 
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legértékesebb a Zámolyi-medence, amelyet zömében löszön kialakult mészlepe-

dékes csernozjomok fednek, de a mélyebb részeken kisebb felületen réti- és réti 

öntéstalajok is előfordulnak. Erózióveszélyes térség. 

A táj évi csapadékösszege 570-670 mm, a nyári félévben 340-380 mm. 

Áprilistól-októberig a napfénytartam összege 1380-1400 óra, teljes hőösszeg 

2800-2950 °C. 

A Zámolyi-medence csernozjom talajai kiválóan alkalmasak őszi búza, 

őszi káposztarepce, lucerna termesztésére. Kisebb területen foglalkoznak még 

kukoricával, napraforgóval, borsóval, zabbal, kölessel és mustárral is. A dolomit 

és mészkő rendzinákon gyenge legelők találhatók. 

4.2.5.3. Dunazug-hegyvidék 

A táj uralkodóan karbonátos kőzetekből álló három hegységet, a Gere-

csét, a Budai-hegységet és a Pilis csoportot, valamint a köztük fekvő, túlnyomó 

részben lösszel borított medencéket foglalja magában. A hegységek rendzina és 

barna erdőtalajait cseres-tölgyes erdők borítják. A déli kitettségű hegylábi lejtők 

és domboldalak gyümölcsösök számára nyújtanak jó ökológiai feltételeket, de az 

erózióveszély figyelmet érdemel. A Tétényi-fennsík mészkőre települt lösztakaró-

ján jó barnaföldek alakultak ki, amelyeken gyümölcsösök (őszibarackosok, almá-

sok, mandulások) díszlenek. A táj részét képező Budai borvidék - korábban ran-

gos termőtáj - gyakorlatilag elsorvadt, helyén az őszibarackosok váltak a táj jel-

legzetes kultúrájává. 

A medencék csernozjom és csernozjom barna erdőtalajai közepes és jó 

minőségű szántóföldi területek. 

A táj évi átlagos csapadékösszege 580-600 mm, a nyári félévben 340-350 

mm. A nyári félév napfénytartam összege 1400-1410 óra, teljes hőösszege 2800-

2900 °C. 

A szántóföldi művelésre alkalmas területeken őszi búzát, őszi árpát, 

rozsot, napraforgót, borsót, lucernát, baltacimot és alkalmanként levendulát ter-

mesztenek. 
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4.2.6. Észak-Magyarországi-középhegység 

4.2.6.1. Visegrádi-hegység  

és  

4.2.6.2. Börzsöny 

A két tájat – agroökológiai adottságaik illetve növénytermesztési haszno-

sításuk hasonlóságai miatt – összevonva tárgyaljuk. 

Erősen szabdalt felszínű, meredek lejtésű, hegyes vidékek, amelyeket 

bükkös és gyertyános tölgyes erdők uralnak. A szántóföldi művelés az enyhébb 

lejtőkre korlátozódik. 

Az uralkodó talajtípus - a kőzetviszonyoknak, domborzatnak és a na-

gyobb csapadéknak köszönhetően - az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, illetve 

az északi, csapadékban gazdag vidékeken ennek podzolos változatai. Barnaföldek 

a löszös területeket borítják. A kisebb homokos öntésterületeken gyümölcsösök 

találhatók (pl. Pilismarót). 

Az évi átlagos csapadékmennyiség 600-700 mm, a nyári félévben 340-

350 mm. A nyári félév napfénytartam összege 1350-1400 óra, teljes hőösszege 

2800-2900 °C. 

A tájak hasznosításában az erdő a legfontosabb, a keleti és a déli perem-

vidékeken gyümölcsösök (főleg a kötött talajt jól tűrő málna), illetve kisebb mér-

tékben szántók találhatók. A szántókon – amelyek főleg a szárazabb, löszösebb 

alapkőzetű kisebb medencékben gyakoriak - őszi búzát, őszi és tavaszi árpát, za-

bot, napraforgót, őszi káposztarepcét, lucernát, borsót és burgonyát termesztenek. 

4.2.6.3. Cserhátvidék 

Az Észak-Magyarországi-középhegység egyik legváltozatosabb, több kü-

lönböző felépítésű, izolált heggyel (pl. Naszály, Karancs, Medves) tagolt tája. Az 

enyhén tagolt dombsági felszínek közül a legkedvezőbb növénytermesztési adott-

ságú a körzet déli részén elterülő Gödöllő-Irsai-dombság. A talajtakarót a (homok 

alapkőzeten kialakult) rozsdabarna erdőtalajok uralják, de (főleg a Gödöllői-

dombság erodált területein) váztalajok, valamint (főleg a Zagyva menti Cserhátal-

ján) öntéstalajok is előfordulnak. Dél felé haladva, az Alfölddel érintkező pere-

meken a homok alapkőzet helyét fokozatosan a lösz, az erdőtalajok helyét a cser-
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nozjomok foglalják el. Az agroökológiai potenciált jelentősen csökkenti a szántó-

földi művelésbe vett lejtőkön fellépő vízerózió. 

A térség évi átlagos csapadékösszege 550-600 mm. A nyári félévben a 

csapadék mennyisége 310-330 mm, a napfénytartam összege 1380-1450 óra, a 

teljes hőösszege 2900-3100 °C. 

A táj ökológiai adottságai miatt az erdőgazdálkodás és a szántóföldi mű-

velés foglalja el legnagyobb mértékben a mezőgazdasági területeket. A szántókon 

termeszthető növények köre meglehetősen tág. Az őszi búza számára a Gödöllői-

dombság barna erdőtalajai, a tavaszi árpa és a zab számára pedig a Karancsság 

kínál jó termőhelyet. A napraforgó széles körben kedvelt, míg az őszi káposzta-

repce a Keleti-Cserhát vidékén díszlik leggyakrabban. 

A táj kiemelkedő fontosságú növénye a borsó, amelyet zöld-, száraz- és 

vetőmagborsó hasznosítás céljából is jelentős területen vetnek. A pillangósvirágú 

szálastakarmányok közül mind a lucerna, mind a vöröshere elterjedt, az utóbbi 

leginkább a Galga-völgy talajain. 

Érdekes növénytermesztési specialitása a tájnak a Kerepestarcsa környé-

kén kialakult gyógy- és fűszernövény valamit illóolaj termelés és feldolgozás. 

Ennek keretében mustár, koriander, sáfrányos szeklice, levendula, orvosi zsálya, 

kamilla, izsóp, citromfű, ánizs és kömény termesztése folyik. A feldolgozás mel-

lett az említett növények vetőmag célú hasznosítása is jelentős. 

Monor környékén a gyógynövény mellett számos virág és zöldségnövény 

magtermesztésével is foglalkoznak. 

4.2.6.4. Mátravidék 

Magyarország legmagasabban fekvő hegyvidéki tája. A vulkáni alapkő-

zet zömében andezitből áll, amelyen barna erdőtalajok alakultak ki. Dél felé ha-

ladva az Alföld szárazabb, melegebb klímája itt is hat a talajképződésre, a löszte-

rületek barnaföldjeit csernozjom barna erdőtalajok váltják fel. 

A táj elsősorban erdő hasznosítású, bükkös-gyertyános tölgyesek uralják. 

Déli lejtője és előtere történelmi borvidék, valamint a gyümölcstermesztés fontos 

területe. Fokozottan erózióveszélyes táj. 
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A térség évi átlagos csapadékmennyisége 600-700 mm. A nyári félév 

csapadék összege 350-400 mm, a napsütéses órák száma 1330-1350 óra, a teljes 

hőösszeg 2700-2850 °C. 

A szántóföldi művelésre alkalmas, viszonylag kis területen őszi búzát, 

őszi árpát, zabot, borsót, napraforgót, lucernát és paradicsomot termesztenek leg-

inkább. A legértékesebb szántóterületek a Mátraalja csernozjom barna erdőtala-

jain találhatóak. 

4.2.6.5. Bükkvidék 

Magas fekvésű hegyvidéki táj. A hegység magasabb területein az erdőta-

lajok közül az agyagbemosódásos típus jelenik meg, a hegylábi területeken barna-

földek dominálnak. Eger alatt a csernozjom hatás is erősödik és az Alföld felé 

csernozjom barna erdőtalajok jelennek meg. 

Elsősorban erdőgazdálkodási táj, de a déli lejtője és előtere történelmi 

borvidék és fontos gyümölcstermő terület is, amely főleg a riolittufán kialakult 

nyiroktalajra települt. Az erózióveszély jelentős. 

A táj évi csapadékösszege 650-750 mm, áprilistól októberig 380-420 

mm. A nyári félév napsütéses óráinak száma 1330-1360 óra, a teljes hőösszeg 

2750-2900 °C. 

A szántóföldeken őszi búzát, őszi és tavaszi árpát, borsót, napraforgót, 

lucernát, paradicsomot és dinnyét termesztenek. A Bükkalja jó termőterülete a 

repcének, a cukorrépának és a vörösherének. 

4.2.6.6. Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék 

A főleg mészkőből felépülő hegyvidék talajtakaróját barna erdőtalajok 

uralják, de a rendzina, valamint az öntéstalajok is jelentős területeket borítanak. 

A mozaikos talajtakarónak megfelelően az erősen savanyú, illetve a szénsavas 

meszet tartalmazó semleges kémhatású talajok egyaránt előfordulnak. Erózióve-

szélyes terület, ahol szántóföldi művelés esetén a karsztrendszer védelmét is fi-

gyelembe kell venni. A rendzina talajokon kialakított hegy-völgy irányú nadrág-

szíjparcellák erózió-, természet- és környezetvédelmi szempontból sem kedvező-

ek. 
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A táj évi átlagos csapadékmennyisége 600-630 mm, amelyből április és 

október között 370-390 mm hullik. A nyári félévben a napfénytartam összege 

1340-1360 óra, a teljes hőösszeg 2800-2900 °C. 

A szántóföldi művelésre alkalmas területeken főleg őszi búzát, tavaszi 

árpát, zabot, borsót és vörösherét termesztenek.  

4.2.6.7. Tokaj-Zempléni-hegyvidék 

A főleg vulkáni eredetű, riolit és riolittufa alapkőzeten zömében erősen 

savanyú, illetve savanyú barna erdőtalajok alakultak ki. Magasabb területeit er-

dők borítják, déli lejtője és előtere történelmi borvidék és fontos gyümölcstermő 

terület. 

A szőlő kultúra következményeként a talajvédelem problémái sajátságo-

sak. A talajvédelem és a szőlő minőségének igényeit kellene egyeztetni, mivel a 

lejtő irányába mutató sorok javítják a besugárzási viszonyokat és így a szőlő mi-

nőségét, de rontják a talajvédelem lehetőségeit. A kőtámfalas teraszok, amelyek 

hozzátartoznak a táj ősi talajvédelmi rendszeréhez, nem gépesíthetők, mind építé-

sük, mind a rajtuk folyó művelés főleg kézi erővel oldható meg. Az utóbbi fél év-

században a szőlők lehúzódtak a hegylábi lankásabb területekre a könnyebb gépi 

művelhetőség és a nagyobb termések miatt. 

A táj évi átlagos csapadékösszege 600-650 mm, a nyári félévben 360-380 

mm. A nyári félév napfénytartama 1360-1400 óra, teljes hőösszege 2850-300 °C. 

A szántóföldi művelésre alkalmas területeken leginkább őszi búzát, tava-

szi árpát, zabot, borsót, takarmányrépát és vörösherét termelnek. 

4.2.6.8. Észak-Magyarországi medencék 

A táj a hegység-peremi dombságok és hegység-közi medencék tájtípusá-

hoz tartozik. Talajtakaróját elsősorban barna erdőtalajok uralják, de a folyóvöl-

gyekben öntéstalajok, a lekopott területeken pedig váztalajok is előfordulnak. A 

nem erodált talajok savanyúak, de ha az alapkőzet karbonátot tartalmaz (pl. lö-

szök, lejtőlöszök esetében), akkor a szelvények savanyúsága csökken, sőt semle-

ges közeli lehet a kémhatás. Ilyenkor a meszezés indokolatlan. 

A Nógrádi-medence déli részét barna erdőtalajok, az északit pedig az 

Ipoly-völgyben könnyen művelhető, jó termékenységű réti jellegű öntéstalajok, 

valamint humuszos és kovárványos homokok uralják. Erózióveszélyes táj. 
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Hosszú, hideg telű, szubkontinentális éghajlat jellemzi. Az évi átlagos 

csapadékösszeg 600-650 mm, a nyári félévben 330-340 mm. Az április-október 

közötti időszak napfénytartam összege 1360-1400 óra, teljes hőösszege 2850-

2950 °C. 

A táj mezőgazdasági hasznosításában a szántó művelési ág a legfonto-

sabb, az erdők területi aránya 10% körüli. A homokos részeken gyümölcster-

mesztés található, többnyire almaültetvények és a szántókon dinnye. 

A szántóföldi növénytermesztés lehetőségei kedvezőek a medencékben, 

de a fagyveszélyes klíma korlátozza a termeszthető növények körét. Legfonto-

sabb gabonanövényünket, az őszi búzát széleskörben termesztik. Nagyon jó ter-

mőhelyei a tavaszi árpának a Nógrádi-medence barna erdőtalajai, a gyengébb ta-

lajokon inkább rozsot vagy zabot érdemes vetni. Az őszi káposztarepce számára a 

Nógrádi-medence jó talajadottságokkal szolgál, azonban a repce közismerten 

gyenge télállósága növeli a termelés kockázatát. Kiváló adottságokat talál a bur-

gonya a kovárványos barna erdőtalajokon, hasonlóképpen sikeresen termeszthető 

a rostlen is. Hüvelyes növényeink közül a borsó ökológiai igényeinek felelnek 

meg leginkább az adottságok, így rendszeresen előfordul a szántókon. A 

vöröshere az Ipoly-völgy öntéstalajain szépen díszlik, a gyeptermesztés mellett - 

amire jó adottságokat kínál a táj - fontos takarmányforrása az állattenyésztésnek. 

A Borsodi-dombság völgyeiben a gyakori elöntések miatt főleg tavaszi-

akat termelnek. A magasabb térszíneken a termeszthető növények köre lényege-

sen bővebb. Az őszi búza mellett a tavaszi árpa és a zab is fontos gabonanövény, 

amelyek legjobban a Tarna-völgyében és a Sajó-völgyében termeszthetők. 

A Hernád-völgy réti-öntés és réti talajai kiváló lehetőséget nyújtanak a 

cukorrépa, burgonya, rostlen, kender, borsó és a vöröshere termesztésére. A Sajó-

völgy öntés talajai szintén kitűnő termőhelyei a vörösherének. Foglalkoznak még 

őszi káposztarepcével, takarmányrépával és másodvetésben pohánkával is. 
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4.3. A MAGYARORSZÁGI TÁJAK FÖLDHASZNÁLATI KARAKTERE 

 

Tájaink agrár-környezetgazdálkodási értéke és ennek megfelelő, ehhez il-

leszkedő földhasználati karaktere jelentősen eltér egymástól. Ez a jelleg a 

zonációs alaptérkép (3. térkép, lásd korábban) és a magyar tájkataszter alaptér-

képének (9. térkép, lásd korábban) egybevetésével jól elemezhető. Magyarország 

és természetföldrajzi tájainak földhasználati zonációs besorolását és területi sta-

tisztikai adatait a 109. táblázat valamint az 50. ábra, részletes kistájankénti bon-

tású adatait pedig a 9.2. melléklet foglalja össze (Ángyán, 2003). 

Mint láttuk (3.4. fejezet illetve 9.1. melléklet), az országos alapelemzés 

(Ángyán et al., 1998) az ország minden egyes hektárját elhelyezte egy 0-198-as 

integrált agráralkalmassági-környezetérzékenységi földhasználati zonációs érték-

skálán. Ennek felhasználásával 3 zonációs forgatókönyv készült. A 2. (kompro-

misszumos) forgatókönyv értékszám-határai az alábbiak voltak (9.1. melléklet): 

 védelmi terület < 100, 

 kettős meghatározottságú (extenzív agrár) terület 100-125, 

 agrármeghatározottságú (intenzív termelési) terület > 125. 

Ez alapján az ország összterületének mintegy 50 %-a agrártermelési, 

mintegy 50 %-a pedig extenzív agrár valamint védelmi terület az alábbi megosz-

lásban: 

 védelmi terület 10,4 %, 

 kettős meghatározottságú (extenzív agrár) terület 41,2 %, 

 agrármeghatározottságú (intenzív termelési) terület 48,4 %. 

Ugyanezek az adatok a mezőgazdasági területekre vonatkozóan az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 védelmi terület 3,7 %, 

 kettős meghatározottságú (extenzív agrár) terület 35,9 %, 

 agrármeghatározottságú (intenzív termelési) terület 60,4 %. 

A 6 millió ha-t meghaladó mezőgazdasági területeinknek tehát mintegy 

60 %-a kiváló agrárterület, közel 40 %-a viszont extenzív agrártermelési adottsá-

gokkal rendelkezik, illetve védelmi meghatározottságú terület. 
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109. táblázat: Magyarország természetföldrajzi tájainak földhasználati zonációs 

besorolása és területi statisztikai adatai (Ángyán, 2003) 

Tájkód Megnevezés Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

1 Alföld 241 624,3 4,7 1 902 076,1 37,1 2 982 797,2 58,2 5 126 497,6 

1a. Dunai Alföld 92 078,4 4,6 888 323,0 44,8 1 001 855,0 50,5 1 982 256,4 

1.1 Dunamenti-síkság 64 661,8 12,0 230 727,8 42,8 244 317,3 45,3 539 707,0 

1.2 Duna-Tisza közi síkvidék 24 090,8 3,3 508 273,5 70,5 188 080,1 26,1 720 444,4 

1.3 Bácskai síkvidék 0,0 0,0 53 651,2 27,0 145 122,2 73,0 198 773,3 

1.4 Mezőföld 3 280,2 0,8 49 851,4 12,5 345 957,5 86,7 399 089,1 

1.5 Dráva menti síkság 45,5 0,0 45 819,1 36,9 78 377,9 63,1 124 242,5 

1b. Tiszai Alföld 149 546,0 4,8 1 013 753,0 32,2 1 980 942,2 63,0 3 144 241,2 

1.6 Felső-Tiszavidék 24 649,9 8,9 199 088,0 71,8 53 611,9 19,3 27 7349,9 

1.7 Közép-Tiszavidék 73 637,0 10,1 197 124,2 27,1 456 486,9 62,8 72 7248,1 

1.8 Alsó-Tiszavidék 1 874,9 1,2 31 300,6 20,0 123 186,5 78,8 15 6362,1 

1.9 Észak-alföldi hordalékkúp-síkság 14 606,2 3,6 105 114,5 25,8 286 924,0 70,6 40 6644,8 

1.10 Nyírség 21 679,5 4,8 338 294,1 74,5 94 326,4 20,8 45 4300,0 

1.11 Hajdúság 807,6 0,5 9 933,7 6,0 156 116,7 93,6 16 6858,0 

1.12 Berettyó-Körösvidék 11 424,4 2,6 109 245,9 25,0 316 891,3 72,4 43 7561,7 

1.13 Körös-Maros köze 866,4 0,2 23 651,9 4,6 493 398,4 95,3 51 7916,7 

2 Kisalföld 7 238,1 1,4 125 968,3 23,7 399 166,8 75,0 532 373,3 

2.1 Győri-medence 7 120,7 2,9 40 626,0 16,3 201 780,4 80,9 249 527,1 

2.2 Marcal-medence 51,4 0,0 71 240,6 44,7 88 045,3 55,3 159  337,3 

2.3 Komárom-esztergomi-síkság 66,0 0,1 14 101,7 11,4 109 341,1 88,5 123 508,8 

3 Nyugat-magyarországi peremvidék 84 040,2 11,6 440 561,5 61,0 198 087,8 27,4 722 689,5 

3.1 Alpokalja 24 072,4 29,4 43 611,5 53,2 14 300,3 17,4 81 984,2 

3.2 Sopron-vasi-síkság 5 351,7 2,9 53 465,6 29,4 123 071,3 67,7 181 888,7 

3.3 Kemeneshát 29 110,9 24,7 75 002,6 63,6 13 753,6 11,7 117 867,0 

3.4 Zalai dombvidék 25 505,1 7,5 268 481,8 78,7 46 962,6 13,8 340 949,5 

4 Dunántúli dombság 160 140,8 13,5 422 872,7 35,6 605 647,2 51,0 1 188 660,7 

4.1 Balaton-medence 87 790,3 63,4 39 565,7 28,6 11 056,1 8,0 138 412,1 

4.2 Külső-Somogy 350,0 0,1 36 968,7 12,4 260 503,7 87,5 297 822,4 

4.3 Belső-Somogy 64 037,9 20,5 203 855,9 65,3 44 420,4 14,2 312 314,2 

4.4 Mecsek és Tolna-baranyai dombvidék 7 962,6 1,8 142 482,3 32,4 289 667,1 65,8 440 112,0 

5 Dunántúli-középhegység 182 548,0 28,0 273 364,0 41,9 196 319,7 30,1 652 231,7 

5.1 Bakony-vidék 127 937,4 36,1 169 665,6 47,9 56 681,0 16,0 354 284,0 

5.2 Vértes-velencei hegyvidék 24 935,6 17,8 45 192,6 32,3 69 828,1 49,9 139 956,3 

5.3 Dunazúg hegyvidék 29 675,0 18,8 58 505,8 37,0 69 810,6 44,2 157 991,4 

6 Észak-magyarországi-középhegység 262 009,5 24,3 609 011,8 56,4 209 167,0 19,4 1 080 188,3 

6.1 Visegrádi-hegység 9 712,0 33,1 17 678,3 60,2 1 957,3 6,7 29 347,7 

6.2 Börzsöny 20 226,3 46,5 19 208,8 44,2 4 030,6 9,3 43 465,7 

6.3 Cserhátvidék 17 365,0 6,8 148 282,0 58,3 88 603,7 34,8 254 250,8 

6.4 Mátravidék 11 562,0 10,4 54 572,3 49,3 44 628,3 40,3 110 762,6 

6.5 Bükkvidék 65 111,3 37,2 79 871,4 45,7 29 914,3 17,1 174 897,0 

6.6 Aggtelek-rudabányai hegyvidék 26 940,2 70,5 11 280,2 29,5 2,8 0,0 38 223,2 

6.7 Tokaj-zempléni hegyvidék 61 264,9 59,4 35 590,4 34,5 6 237,8 6,1 103 093,1 

6.8 Észak-magyarországi medencék 49 827,6 15,3 242 528,3 74,4 33 792,2 10,4 326 148,2 
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50. ábra: Magyarország természetföldrajzi tájainak földhasználati 

meghatározottsága  

(Ángyán, 2003) 
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A nagytájak közül az érzékeny, sérülékeny területek legnagyobb (24-28 

%-os) arányban a Dunántúli-középhegységben és az Észak-magyarország-

középhegységben fordulnak elő. Az agrártermelési meghatározottság, az intenzív 

agrárterületek legnagyobb aránya (63-75 %) leginkább a Tiszai Alföldre és a Kis-

alföldre jellemző.  

A középtájak e tekintetben még nagyobb eltéréseket mutatnak. Míg kör-

nyezeti szempontból legsérülékenyebb középtájainkon (Aggtelek-rudabányai 
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hegyvidék, Balaton-medence, Tokaj-zempléni hegyvidék, Börzsöny, stb.) a vé-

delmi meghatározottságú területek aránya meghaladja a 45 %-ot (46,5-70,5 %), 

addig alapvetően agrártermelési meghatározottságú, legnagyobb agrárpotenciálú 

középtájainkon (Körös-Maros köze: 95,3 %, Hajdúság: 93,6 %, Komárom-

esztergomi sík: 88,5 %, Külső-Somogy: 87,5 %, Mezőföld: 86,7 %, Győri me-

dence: 80,9 %, stb.) az intenzív agrárterületek aránya meghaladja a 80 %-ot, a 

védelmi területek aránya pedig 0,1-2,9 % közöt alakul. Az un. extenzív agrárterü-

letek aránya a Zalai dombvidéken (78,7 %), a Nyírségben (74,4 %), az Észak-

magyarországi-medencék középtáján (74,4 %), a Felső-Tiszavidéken (71,8 %) 

valamint a Duna-Tisza közi síkvidéken (70,5 %) a legnagyobb, és meghaladja a 

táj összterületének 70 %-át. 

A kistájak szintjén megjelenő vizsgálatok (9.2. melléklet) a földhaszná-

lati szerkezet és tájfejlesztési program még finomabb illesztését teszik lehetővé 

az agrár-környezetgazdálkodási adottságokhoz, az agroökológiai feltételekhez. 

Ezek az adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy a tájak földhasználati rend-

szerének átalakítása, fejlesztési programjaik kidolgozása során az eltérő karakterű 

tájakon alapvetően eltérő gazdálkodási stratégiát kell követnünk. A kis-, közép- 

és nagytájak szintjén megnyilvánuló agroökológiai alkalmazkodás megalapozásához 

a földhasználati zónaelemzések fontos támpontokat adhatnak (Ángyán et al., 2001).  

Vizsgáljuk meg ezek után egy kicsit részletesebben az egyes tájak adott-

ságait (Ángyán et al., 2001; Ángyán, 2003).  

4.3.1. Dunai Alföld 

A Dunai Alföld nagytáj és a hozzá tartozó középtájak földhasználati ka-

tegóriáinak területi statisztikai adatait a 109. táblázat 1a. blokkjában, a kistájai-

ra vonatkozó részletes adatait pedig a 9.2.1. mellékletben foglaltuk össze. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az Alföld, s benne a Dunai Al-

föld az országos értéknél nagyobb (58,2 illetve 50,5 %-os) arányban tartalmaz 

intenzív mezőgazdasági termelésre alkalmas területeket, sérülékeny, védelmi 

meghatározottságú területeinek aránya (4,7 illetve 4,6 %) pedig lényegesen elma-

rad az országos átlagértéktől. Ha a kettős meghatározottságú (extenzív mezőgaz-

dasági) területek arányát vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Alföld egé-

szére vonatkoztatva ennek értéke kisebb (37,1 %), a Dunai Alföldet illetően vi-

szont nagyobb (44,8 %) az országos átlagnál.  
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A középtájakat illetően kimagasló agrártermelési területi aránnyal jele-

nik meg a Mezőföld (86,7 %), a Bácskai síkvidék (73 %) valamint a Drávamenti 

síkság (63,1 %). A kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazdasági) területek 

legnagyobb arányban a Duna-Tisza-közi homokvidéken (70,5 %), míg a védelmi 

területek legnagyobb (12 %-os) arányban a Dunamenti síkságon jelennek meg.  

4.3.2. Tiszai Alföld 

A Tiszai Alföld nagytáj és a hozzá tartozó középtájak földhasználati ka-

tegóriáinak területi statisztikai adatait a 109. táblázat 1b. blokkjában, a kistájai-

ra vonatkozó részletes adatait pedig a 9.2.2. mellékletben foglaltuk össze. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Tiszai Alföld az országos ér-

téknél nagyobb (63 %-os) arányban tartalmaz intenzív mezőgazdasági termelésre 

alkalmas területeket, sérülékeny, védelmi meghatározottságú területeinek aránya 

(4,8 %) pedig lényegesen elmarad az országos átlagértéktől. Ha a kettős meghatá-

rozottságú (extenzív mezőgazdasági) területek arányát vizsgáljuk, akkor azt ta-

pasztaljuk, hogy a Tiszai Alföld egészére vonatkoztatva ennek értéke (32,2 %) 

kisebb az országos átlagnál.  

A középtájakat illetően kimagasló agrártermelési területi aránnyal jele-

nik meg a Körös-Maros Köze (95,3 %), a Hajdúság (93,6 %), az Alsó-Tiszavidék 

(78,8 %), a Berettyó-Körösvidék (72,4 %) valamint az Észak-alföldi hordalék-

kúp-síkság (70,6 %). A kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazdasági) terü-

letek legnagyobb arányban a Nyírségben (74,5 %) és a Felső-Tiszavidéken (71,8 

%), míg a védelmi területek legnagyobb arányban a Közép-Tiszavidéken (10,1 

%) és a Felső-Tiszavidéken (8,9 %) jelennek meg.  

4.3.3. Kisalföld 

A Kisalföld nagytáj és a hozzá tartozó középtájak földhasználati kategó-

riáinak területi statisztikai adatait a 109. táblázat 2. blokkjában, a kistájaira vo-

natkozó részletes adatait pedig a 9.2.3. mellékletben foglaltuk össze. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Kisalföld az országos értéknél 

lényegesen nagyobb (75 %-os) arányban tartalmaz intenzív mezőgazdasági ter-

melésre alkalmas területeket. A sérülékeny, védelmi meghatározottságú területei-

nek aránya (1,4 %) viszont lényegesen elmarad az országos átlagértéktől. Ha a 

kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazdasági) területek arányát vizsgáljuk, 
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akkor azt tapasztaljuk, hogy a Kisalföld egészére vonatkoztatva ennek értéke 

(23,7 %) lényegesen kisebb az országos átlagnál.  

A középtájakat illetően kimagasló agrártermelési területi aránnyal jele-

nik meg a Komárom-esztergomi síkság (88,5 %) és a Győri-medence (80.) %). A 

kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazdasági) területek legnagyobb arány-

ban a Marcal-medencében (44,7 %), míg a védelmi területek legnagyobb arány-

ban a Győri-medencében (2,9 %) jelennek meg.  

4.3.4. Nyugat-magyarországi peremvidék 

A Nyugat-magyarországi peremvidék nagytáj és a hozzá tartozó középtá-

jak földhasználati kategóriáinak területi statisztikai adatait a 109. táblázat 3. 

blokkjában, a kistájaira vonatkozó részletes adatait pedig a 9.2.4. mellékletben 

foglaltuk össze. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Nyugat-magyarországi pe-

remvidék az országos értéknél lényegesen kisebb (27,4 %-os) arányban tartalmaz 

intenzív mezőgazdasági termelésre alkalmas területeket. A sérülékeny, védelmi 

meghatározottságú területeinek aránya viszont az országos átlagértéknél nagyobb 

(11,6 %). Ha a kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazdasági) területek ará-

nyát vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Nyugat-magyarországi peremvidék 

egészére vonatkoztatva ennek értéke (61 %) szintén lényegesen nagyobb az or-

szágos átlagnál.  

A középtájakat illetően a nagytájon belül kimagasló (63,6 %) agrártermelési 

területi aránnyal jelenik meg a Sopron-Vasi-síkság. A kettős meghatározottságú (ex-

tenzív mezőgazdasági) területek legnagyobb arányban a Zalai-dombvidéken (78,7 %) 

és a Kemenesháton (63,6 %), míg a védelmi területek legnagyobb arányban az Al-

pokalján (29,4) és szintén a Kemenesháton (24,7 %) jelennek meg.  

4.3.5. Dunántúli-dombság 

A Dunántúli-dombság nagytáj és a hozzá tartozó középtájak földhaszná-

lati kategóriáinak területi statisztikai adatait a 109. táblázat 4. blokkjában, a kis-

tájaira vonatkozó részletes adatait pedig a 9.2.5. mellékletben foglaltuk össze. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Dunántúli-dombság az orszá-

gos értéknél valamelyest nagyobb (51 %-os) arányban tartalmaz intenzív mező-

gazdasági termelésre alkalmas területeket. A sérülékeny, védelmi meghatározott-

ságú területeinek aránya (13,5 %) az országos átlagértéknél szintén nagyobb. Ha 
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a kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazdasági) területek arányát vizsgál-

juk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Dunántúli-dombság egészére vonatkoztatva 

ennek értéke (35,6 %) valamelyest kisebb az országos átlagnál.  

A középtájakat illetően a nagytájon belül kimagasló agrártermelési terü-

leti aránnyal jelenik meg Külső-Somogy (87,5 %) valamint a Mecsek és Tolna-

baranyai dombvidék (65,8 %). A kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazda-

sági) területek legnagyobb arányban Belső-Somogyban (65,3 %), míg a védelmi 

területek legnagyobb arányban a Balaton-medencében (63,4 %) valamint ugyan-

csak Belső-Somogyban (20,5 %) jelennek meg.  

4.3.6. Dunántúli-középhegység 

A Dunántúli-középhegység nagytáj és a hozzá tartozó középtájak földhasz-

nálati kategóriáinak területi statisztikai adatait a 109. táblázat 5. blokkjában, a kistá-

jaira vonatkozó részletes adatait pedig a 9.2.6. mellékletben foglaltuk össze. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Dunántúli-középhegység az 

országos értéknél lényegesen kisebb (30,1 %-os) arányban tartalmaz intenzív me-

zőgazdasági termelésre alkalmas területeket. A sérülékeny, védelmi meghatáro-

zottságú területeinek aránya (28 %) viszont az országos átlagértéknél lényegesen 

nagyobb. Ha a kettős meghatározottságú (extenzív mezőgazdasági) területek ará-

nyát vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Dunántúli-középhegység egészére 

vonatkoztatva ennek értéke (41,9 %) ismételten valamelyest nagyobb az országos 

átlagnál.  

A középtájakat illetően országos átlag körüli agrártermelési területi 

aránnyal jelenik meg a Vértes-velencei hegyvidék (49,9 %). A kettős meghatáro-

zottságú (extenzív mezőgazdasági) valamint a védelmi területek legnagyobb 

arányban egyaránt a Bakony-vidéken  (47,9 % illetve 36,1 %) jelennek meg.  

4.3.7. Észak-magyarországi-középhegység 

Az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj és a hozzá tartozó közép-

tájak földhasználati kategóriáinak területi statisztikai adatait a 109. táblázat 6. 

blokkjában, a kistájaira vonatkozó részletes adatait pedig a 9.2.7. mellékletben 

foglaltuk össze. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az Észak-magyarországi-

középhegység az országos értéknél lényegesen kisebb (19,4 %-os) arányban tar-

talmaz intenzív mezőgazdasági termelésre alkalmas területeket. A sérülékeny, 
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védelmi meghatározottságú területeinek aránya (24,3 %) viszont az országos át-

lagnak több mint kétszerese. Ha a kettős meghatározottságú (extenzív mezőgaz-

dasági) területek arányát vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Észak-

magyarországi-középhegység egészére vonatkoztatva ennek értéke (56,4 %) 

ugyancsak lényegesen nagyobb az országos átlagnál.  

A középtájakat illetően az országos átlagot leginkább megközelítő ag-

rártermelési területi aránnyal a Mátravidék (40,3 %) jelenik meg. A kettős meg-

határozottságú (extenzív mezőgazdasági) területek legnagyobb arányban az 

Észak-magyarországi medencékben (74,4 %) valamint a Visegrádi-hegységben 

(60,2 %), míg a védelmi területek legnagyobb arányban az Aggtelek-rudabányai 

hegyvidéken (70,5 %), a Tokaj-zempléni hegyvidéken (59,4 %) valamint a Bör-

zsönyben (46,5 %) jelennek meg.  
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4.4. A SZÁNTÓFÖLDI TERMŐHELYEK NÖVÉNYTERMESZTÉSI JELLEMZÉSE 

(Antal József, Barczi Attila, Centeri Csaba) 

A kultúrnövények és az erdők által hasznosított földfelszínt termőhelyek-

nek nevezzük. A tájak agroökológiai adottságainak eltérése jelentős mértékben 

ezen termőhelyeik talajának különbözőségéből származik. 

A kultúrnövények közül a szántóföld foglalja el a legtöbb esetben a ter-

mőhelyek nagyobb részét. Kivétel ez alól az erdővel, gyeppel, szőlővel vagy 

gyümölcsössel összefüggően borított területek.  

A mezőgazdaság termelésének sajátossága az, hogy a termőhely rendsze-

rint vegyes összetételű, ami azt jelenti, hogy egyidőben jelen van a művelési ágak 

közül több is. 

Talajaink sokfélék, a szántóföldi növények igénye pedig fajok szerint kü-

lönbözik egymástól. Vannak kiváló termőképességű, vályog fizikai talajféleségű 

mezőségi és erdőtalajok, kevesebbet termő kötött talajok (agyagos réti és erdőta-

lajok), gyenge homokok, szikesek és sekély termőrétegű talajok. Ezekből a tala-

jokból a legtöbb gazdaságban, faluban vagy kistájon 2-3 különböző termőképes-

ségű, mozaikos elhelyezkedésű talajtípus is megtalálható, ami befolyásolja a ter-

méshozamot, a vethető növények számát, a talajok előkészítését, stb. 

Kultúrnövényeink talajigénye valamint a növényfajok sajátossága miatt 

szántóföldjeink talaját az azonos - vagy közelálló - jellemzők alapján egyszerű 

csoportokba sorolták és szántóföldi termőhelyeknek nevezték el (Antal, 1996): 

 I. középkötött mezőségi talajok, 

 II. középkötött erdőtalajok, 

 III. kötött (réti) talajok, 

 IV. laza szerkezetű és homok szövetű talajok, 

 V. szikes talajok, 

 VI. sekély termőrétegű talajok, sík vagy lejtős területek erodált talajai. 

Területi kiterjedésüket és humuszkészletük osztálygyakoriságát a 9.8. 

mellékletben összefoglalt adatok szemléltetik. 

A szántóföldi termőhelyeken vethető növényeket és azok terméshozamait 

a 110. táblázatban találjuk meg, jellemzőik pedig a következők. 

I. szántóföldi termőhely: középkötött mezőségi talajok 
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Ide tartoznak azok a mezőségi (csernozjom), többnyire vályog textúrájú 

talajok, amelyek az ország legjobb és legtöbbet termő szántóföldjei. Jó tápanyag 

megőrző képességükkel termésbiztonság párosul. 

Humuszban gazdagok (3-5%), a termőréteg mély (60-100 cm), a víz-, le-

vegő- és hőgazdálkodásuk kiváló, és jó a tápanyag-szolgáltató és tápanyag-

közvetítő képességük. Szerkezetük többnyire morzsás. Jól művelhető és szerke-

zettartó tulajdonságukkal a legigényesebb szántóföldi növények is sikerrel ter-

meszthetők. 

Az alábbi főbb talajtípusok tartoznak ebbe a termőhelybe: mészlepedé-

kes csernozjomok, réti csernozjomok, kilúgozott csernozjomok, terasz csernoz-

jomok (amennyiben nem homok vagy kavicsos homok az alapkőzet), csernozjom 

területek lejtőhordalékai valamint más talajoknak a középkötött tartományba tar-

tozó, mélyebb termőréteggel rendelkező változatai. 

II. szántóföldi termőhely: középkötött erdőtalajok 

Ide tartoznak a Dunántúl és Észak-Magyarország (domb- és hegyvidéke-

ink) azon középkötött erdőtalajai, amelyek termőképessége sok esetben megköze-

líti a csernozjom talajokét. 

E talajoknak jó a víz-, a levegő- és a hőgazdálkodása. Tápanyagszolgál-

tató képességüket befolyásolja, hogy a termőrétegben vagy a felhalmozódási „B” 

szintben kevesebb a mész, emiatt az évjárat-hatás nagyobb terméshozam-

ingadozásokat eredményez. Jellemzőjük közé tartozik, hogy a termeszthető növé-

nyek száma kevesebb. Termésbiztonságuk nagymértékben attól függ, hogy az 

egyes szántóföldi növényeknek a termésalakító tényezőit és a termesztési mód-

szerét kellő szakértelemmel és hozzáállással végzik-e. 

Az alábbi talajtípusok tartoznak ebbe a szántóföldi termőhelybe: 

karbonátmaradványos barna erdőtalajok, Ramann-féle barna erdőtalajok (barna-

földek), a nem túl agyagos „B” szintű, középkötött agyagbemosódásos barna er-

dőtalajok (ezeknél azonban már jelentős talajsavanyúsággal is számolni kell), er-

dőterületek lejtőhordalékai továbbá a homok alapkőzeten kialakult, középkötött 

rozsdabarna és kovárványos barna erdőtalajok. 

III. szántóföldi termőhely: kötött (réti) talajok 

Az ide sorolt talajokat a jó tápanyagkészlet mellett általában a gyenge 

tápanyag-feltáródás jellemzi. Víztartó képességük nagy, vízvezetésük viszont 
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kedvezőtlen, emiatt a felmelegedésük lassú. A növénytermesztést valamint a táp-

anyagok érvényesülését az évszakonkénti – főleg a tavaszi – magas talajvízállás 

valamint a nagyobb esők utáni gyors túltelítődés befolyásolhatja. A termés és a 

tápanyagok érvényesülése az évhatás miatt nagymértékben ingadozhat. 

Az ide sorolt talajok egy része a felső rétegekben CaCO3-ot nem tartal-

maz, pH-ja savanyú, s rendszerint meszezésre szorul. 

Az alábbi talajtípusok tartoznak ebbe a szántóföldi termőhelybe: a kötött 

réti talajok, öntés réti talajok, réti öntés talajok, kötött nyers öntés talajok, kötött 

humuszos öntés talajok, vízrendezett pszeudoglejes barna erdőtalajok, 

szoloncsákos réti talajok, szolonyeces réti talajok. Bár a többletvízhatás nem jel-

lemzi őket, de a magas agyagtartalom miatt ide sorolhatók az erősen kötött 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok (ezeknél is kell a savanyú kémhatással 

számolni), valamint a kötött kőzethatású talajok (fekete nyiroktalaj, ahol a sekély 

termőréteget is figyelembe kell venni). 

IV. szántóföldi termőhely: laza szerkezetű és homok szövetű talajok 

Az ebbe a csoportba sorolt talajok általános jellemzője a könnyű mecha-

nikai összetétel, a szervetlen és a szerves kolloidok kis mennyisége. Ez az alapve-

tő tulajdonság határozza meg a kedvezőtlen vízgazdálkodást, főleg a gyors vízát-

eresztést, az elégtelen víztartó képességet és a tápanyagok mozgékonyságát. 

A felsorolt talajfizikai tulajdonságok mellett számos helyen a defláció is 

veszélyezteti ezen talajok felszínét. A tápanyagok érvényesülését, egyben a nö-

vény termését a kedvezőtlen kémiai tulajdonságok is befolyásolják (kilúgzódás 

esetén savas, nagy sótartalmú talajvíz vagy mészfeldúsulás miatt lúgos kémha-

tás). Az elérhető termésszint általában alacsony, a termésbiztonság ingadozó, a 

biztonsággal termeszthető növények száma is kevesebb. 

Az alábbi talajtípusok tartoznak ebbe a szántóföldi termőhelybe: humu-

szos homok, futóhomok, öntés és réti talajok (a homok fizikai féleségűek), 

kovárványos továbbá a laza szerkezetű rozsdabarna erdőtalajok. 

V. szántóföldi termőhely: szikesek 

Ide soroljuk a szántóföldi művelés alatt álló szikes talajokat. A növény-

termesztés számára - a trágyázás miatt is - mind a fizikai, mind a kémiai tulajdon-

ságok kedvezőtlenek. Víz- és tápanyaggazdálkodásuk szélsőséges. 
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A termeszthető növényfajok száma erősen korlátozott, a termésingadozás 

nagy, ennek megfelelően a trágyák érvényesülése és minden egyéb termesztési 

tényező hatékonysága évről évre változó. Leginkább az őszi gabonafélék (búza, 

árpa), a késő tavaszi vetésű növények, valamint a lucerna, a napraforgó termeszt-

hető viszonylag biztonságosabban. 

A szikesek jelentős részén végeztek kémiai javítást, ami a termékenységet, 

az elérhető termést sőt bizonyos mértékig a trágyák érvényesülését is kedvezően be-

folyásolta. A kémiai javítás azonban önmagában nem indokolja a kedvezőbb termő-

helyi csoportba való átsorolást, annál is inkább, mivel az alsóbb talajrétegek kémiai 

és fizikai tulajdonságai valamint a szikesedés okai nem változtak meg. 

Az alábbi talajtípusok tartoznak ebbe a szántóföldi termőhelybe: réti 

szolonyecek, sztyeppesedő réti szolonyecek, szolonyecek, szoloncsákok, másod-

lagosan elszikesedett talajok, erősen szolonyeces réti talajok és erősen szoloncsá-

kos réti talajok. 

VI. szántóföldi termőhely: sekély termőrétegű talajok, sík vagy lejtős 

területek erodált talajai  

A csoportba tartozó talajok alapvető jellemzője a sekély termőrétegűség. 

A sekély termőréteg kialakulásának okai különbözőek lehetnek. Ilyenek: a nagy-

mértékű erodáltság lejtős területeken (erdő- vagy csernozjom talajokon), köves 

vagy kavicsos rétegen kialakult, 50 cm-nél vékonyabb talajréteg, függetlenül a 

lejtési viszonyoktól (kőzethatású talajok, illetve erodáltság). 

A sekély termőréteg miatt a termőhelybe tartozó talajok általában keve-

sebb víz tárolására alkalmasak. Érzékenyebbek a kisülésre is. Ilyen körülmények 

között csak kevés vizet igénylő, rövid tenyészidejű, extenzív agronómiai igényű 

növényfajok termeszthetők viszonylag biztonságosan. 

Az ide tartozó talajtípusok a következők: köves és kavicsos váztalajok, 

földes kopárok, humuszkarbonát talajok, rendzinák, fekete nyirok, erősen erodált 

erdőtalajok, erősen erodált csernozjomok, egyes esetekben lejtőhordalékok, 

kolluviumok, nyers öntések, a kotusodó, tőzegrétegét vesztő láptalajok. Gyakori 

jellegzetesség, hogy a termőréteg heterogén, horizontálisan és vertikálisan külön-

böző vastagságú, s emiatt a növények fejlődése, érésének ideje és a termés sem 

egyöntetű. 
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110. táblázat: Szántóföldi termőhelyek főbb növényfajainak várható 

termésátlagai (t/ha) (Antal, 1996) 

Növényfajok Szántóföldi termőhelyek 

I. II. III. IV. V. VI. 

Őszi búza 4,0-8,6 3,5-8,0 3,5-7,5 2,5-5,0 3,0-6,0 3,0-5,6 

Rozs - - - 1,8-3,5 - 2,0-3,2 

Őszi árpa 3,5-7,3 3,0-6,0 2,5-5,0 2,4-5,5 2,0-5,0 2,0-4,0 

Tavaszi árpa 3,0-5,5 3,5-6,0 2,5-5,0 - - 2,0-3,9 

Zab 3,0-5,8 2,5-5,6 2,2-5,0 2,0-4,2 - 2,0-4,5 

Kukorica 5,0-10,0 4,0-9,0 3,5-8,0 2,5-5,7 2,5-5,0 2,5-6,0 

Szemescirok 4,0-9,0 3,0-6,0 2,0-7,0 1,8-5,0 1,8-5,0 2,2-5,5 

Burgonya 15-30 20-30 - 10-20 - - 

Burgonya öntözött 25-50 25-40 - 15-30 - - 

Cukorrépa 30-70 25-65 25-60 - - - 

Borsó 2,0-4,6 1,6-4,0 1,5-3,8 1,0-2,5 - - 

Zöldborsó 4,0-12,0 3,5-10,0 3,5-6,5 3,0-4,5 - - 

Szója 1,5-3,6 1,2-3,1 1,2-3,1  - - 

Bab 0,8-2,0 0,6-1,5 0,5-1,5 0,4-1,0 - - 

Zöldbab 5,0-10,0 4,0-8,0 4,0-8,0 3,0-5,0 - - 

Lencse 1,0-1,5 1,5-2,5 - - - - 

Lóbab 2,2-4,5 1,8-3,5 1,6-2,8 1,0-2,5 0,8-2,0 0,8-2,2 

Fehér csillagfürt - 1,0-3,3 - 1,0-2,9 - 0,8-2,6 

Sárga csillagfürt - - - 0,8-2,5 - - 

Csicseriborsó 2,0-3,6 1,5-2,8 - 1,0-2,0 - - 

Homokibab 0,5-2,0 - - 0,7-2,5 - - 

Szegletes lednek - - 1,0-1,8 - 0,8-2,5 - 

Napraforgó 2,0-4,0 1,5-3,5 1,2-3,0 1,0-2,5 1,0-3,0 1,0-2,5 

Káposztarepce 1,8-3,7 1,5-2,5 - - - - 

Olajlen 1,5-3,5 1,4-3,4 - - - - 

Mustár 1,0-2,2 1,2-2,6 - 0,8-1,8 - 0,5-2,0 

Mák 0,5-1,0 0,3-0,7 - - - - 

Olajtök 0,7-1,0 - - 0,4-0,8 - - 

Rostkender 6-10 - 4-7 - - - 

Rostlen - 4-7 - - - - 

Seprűcirok 2,5-4,0 - 2,0-3,0 - - - 

Olajretek 1,2-2,5 1,3-2,8 - 0,7-2,0 - - 

Dohány kerti 1,8-2,5 1,3-2,0 - 1,1-1,8 - - 

 Kállói 2,0-2,8 1,8-2,0 - 1,2-1,9 - - 

 Virginia 1,3-20 1,1-1,8 - 1,0-1,7 - - 

 Burley 2,1-2,8 1,6-2,3 - - - - 

Lucerna összes 20-40 18-35 15-30 12-24 12-18 10-18 

Lucerna egy év 6-12 5-10 4-8 3-6 3-6 3-6 

Vöröshere összes - 15-25 - - - 10-20 

Baltacím - 4-8 - - - 2-6 

Tarka koronafürt - - - 20-35 17-30 15-28 

Fehér somkóró - - - 12-24 - - 

Bíbor here  3,5-4,2 - - - 2,0-3,0 

Egynyári zöldtak. 15-40 12-36 12-30 5-15 10-25 10-20 

Szudánifű 30-60 25-55 30-50 20-30 15-25 15-25 
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Növényfajok Szántóföldi termőhelyek 

I. II. III. IV. V. VI. 

Olajretek zöldtak. 15-40 15-30 - 10-25 - - 

Kuk.csalamádé 20-40 20-40 15-35 10-30 10-20 10-20 

Tak.répa 50-80 40-70 40-75 - - - 

Tak.káposzta 60-100 60-80 50-75 35-60 - 20-30 

Silókukorica 25-50 20-42 20-40 15-30 10-25 15-25 

Silócirok 25-45 20-40 20-35 15-30 15-30 10-20 
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5. AZ ALKALMAZKODÓ BIRTOKTERVEZÉS ALAPJAI 

Környezeti szempontból kiegyensúlyozott és egyben gazdaságos, hosszú 

távon működőképes birtokok csak úgy alakíthatók ki, ha azok tervezése az 

agroökológiai, termőhelyi feltételekből, a helyi tradíciókból, azaz összefoglalóan 

az adottságokból indul ki, és ezeket a szándékoknak és a piaci lehetőségeknek 

megfelelően hasznosítja. Erre építve végezhető el a földhasználat, az épületek, a 

szükséges közművek és infrastruktúra tervezése. Mindezek a tervezési program, a 

beruházási programterv, az engedélyezési terv s végül a kiviteli terv formájában 

jelennek meg. E tervezési folyamat fő lépéseinek és környezeti szempontjainak, 

egyszerű gyakorlati számítási metódusainak ismerete a fenntartható birtokok ki-

alakításában elengedhetetlen. 

5.1. A BIRTOKTERVEZÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTJAI  

 

A környezeti szempontból kiegyensúlyozott mezőgazdasági termelőegy-

ségek (birtokok) működését úgy kell kialakítani és irányítani, hogy a mezőgazda-

sági termelési ciklusok egymásra épüljenek. A mezőgazdasági termelőtevé-

kenység alapja a növénytermesztés, az állattartó tevékenység erre alapulhat, a két 

fő termelési ágazat jellemzőit (területhasználat, hozamértékek, épület- és techno-

lógiai igények/méretek, feldolgozás) azok harmonikus összhangja szerint kell ki-

alakítani. 

A mezőgazdasági termelés egységei (a birtokok) a termelési ciklusokat 

tekintve alapvetően kétfajta rendszerben működtethetők 

Zárt rendszerű birtoknak tekinthetők azok, amelyekben az egyes terme-

lési folyamatok a birtokon belül körfolyamatokká szervezettek, és amelyek ren-

delkeznek: 

 a termékelőállításhoz szükséges méretű földterületekkel, 

 a földek termőképességének fenntartásához elegendő istállótrágyát 

termelő állatállománnyal, 

 az állatállomány takarmány- és alomszükségletét biztosító növényter-

mesztési célú területhasználattal, 

 a birtok működtetéséhez szükséges épület- és gépállománnyal, 
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 eladható, a birtokon gazdálkodó személyek megélhetését biztosító 

termékmennyiséggel. 

Nyitott rendszerűnek tekinthetők azok a meghatározott növényi vagy 

állati termékek előállítására szakosodott termelőegységek, melyekben az egyes 

termelési folyamatok nem képeznek biológiai értelemben zárt körfolyamatokat, 

és a termékelőállításhoz szükséges anyagokat (takarmányt, trágyát, almot, stb.) 

nagyrészt külső forrásból teremtik meg maguk számára. Ide sorolhatók továbbá 

mindazon rendszerek is, amelyekben a termékelőállítás folyamán olyan mellék-

termékek vagy hulladékok keletkeznek, amelyeknek feldolgozása, hasznosítása a 

rendszeren belül nem megoldott. 

A zárt és a nyitott rendszerű birtoktípusok között számos átmeneti jelle-

gű formáció is elképzelhető és létezik, azok létjogosultsága egyaránt indokolha-

tó, azonban környezeti hatásuk eltérő, és tervezési szempontból más feladatokat 

jelentenek. 

A zárt rendszerű birtok saját területén belül megteremti a környezeti 

stabilitáshoz szükséges egyensúlyt a talajhasználat és tápanyag-utánpótlás, a saját 

takarmány-, alom- és trágyaigény, valamint a termelési végcélt illetően mellék-

termékeknek tekinthető termékek hasznosítását. Termelési profiljának sokoldalú-

sága révén rugalmasan tud a kereslethez, a piaci igényekhez alkalmazkodni. Ilyen 

értelemben független, autonóm életvitelt biztosít/igényel a gazda számá-

ra/részéről. A függetlenség ugyanakkor a saját felelősséggel viselni szükséges 

kockázat mértékét növeli, széleskörű szakértelmet, gazdálkodni tudást igényel. 

Az alföldi tanyai gazdaságok nagy része ennek a függetlenségnek és piaci alkal-

mazkodóképességnek köszönheti, hogy a mai napig fennmaradt. E gazdálkodási 

önállóság általában kisebb birtokmérettel párosul, ezért hosszú távú stabilitását, 

versenyképességét gazdasági, piaci értelemben e szuverén gazdasági egységek 

felvásárlási, feldolgozási és értékesítési kooperációja, társulása, termelői csoport-

jai létrehozása teremtheti meg. Ez teszi ezt a formát minden tekintetben verseny-

képessé a szűk profilú, specializált, intenzív, iparszerű tömegtermelést végző 

nagyüzemmel, a tőkés nagybirtokkal és multinacionális tőkeérdekeltségekkel 

szemben. Ide sorolhatók a biológiai, ökológiai orientációjú, több profilú, 

miltifunkcionális gazdálkodási rendszerek. 

A nyitott rendszerű birtokok magukban, saját területeiken belül nem 

képesek a környezeti egyensúly biztosítására. Termelési profiljuk szűk, speciali-

zált/egysíkú, az aktuális piaci igényekhez alkalmazkodnak, előnyeik és hátrányaik 

egyaránt ebből fakadnak. Célzottan, a felvásárló igényeinek megfelelő minőségű, 
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mennyiségű termék előállítására képesek, konjunkturális időszakokban jól jöve-

delmező módon. A birtok igényli a felvásárlókkal, beszállítókkal, termelési rend-

szerekkel való kooperációs kapcsolatokat, speciális szakértelmet követel, vi-

szonylagos védettséget, kockázatmentességet biztosít. Ugyanakkor ez nagyfokú 

függőséget, kiszolgáltatottságot is jelent. A környezeti szempontból való ki-

egyensúlyozott működés nem valósítható meg a birtokon belül, tágabb területi 

szinten (településrész, település, kistérség) van szükség a területen gazdálkodók 

összefogására, koordinált működésére ahhoz, hogy a környezeti egyensúly létre-

jöhessen, ami egyébként hosszútávon minden gazdálkodó egyéni érdeke is. A pi-

aci igények változásához nehezen tudnak alkalmazkodni, a konjunkturális idő-

szakok végén profilváltásra vagy a gazdálkodási tevékenység befejezésére kény-

szerülnek. Ide sorolhatók az intenzív, iparszerű illetve integrált, szakosodott 

gazdálkodási rendszerek. 
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5.2. A TÁJ, A BIRTOKTÍPUS ÉS -SZERKEZET ÖSSZHANGJA  

 

Tájanként eltérő hagyományai alakultak ki – ma már sok esetben csak 

könyvtárakban, régi térképeken fellelhető dokumentumok bizonyítják – a konkrét 

táji adottságokhoz harmonikusan illeszkedő birtoktípusoknak, épületek, épület-

együttesek kialakításának. Ma, amikor újra van esély sokszínű, kis- közép- és 

nagybirtokokból álló birtokstruktúra kialakulására, különösen érdemes a tradici-

onális település- és birtokformáknak a táji adottságokhoz való alkalmazko-

dásában rejlő előnyeit kihasználni.  

Ilyen tradicionális birtokforma az Alföld egymástól távol eső települései 

között kialakult tanya. A növénytermesztésre, állattartásra is alkalmas területe-

ken, változatos, sokszínű termelési profilú, több lábon álló, középméretű, korsze-

rű családi gazdaságok kialakítása lehetséges, kihasználva az extenzív gazdálko-

dásra nyíló lehetőségeket, a tanyán való ideiglenes vagy állandó kintlakás év-

százados hagyományokban gyökerező módozatait. A tanyai gazdálkodás jellegze-

tességei kedvező adottságokat kínálnak a zárt rendszerű biológiai gazdaságok 

kialakítására és a tiszta, rendezett környezet alkalmat teremthet a gazdálkodási 

tevékenységnek a tanyai vendéglátással való kiegészítésére is. 

Hasonlóan évszázados hagyományokkal rendelkező birtokforma az őrsé-

gi dombvidék területein kialakult szerek rendszere, mely a gazdálkodási tevé-

kenységek mellett kézműves lehetőségeket is kínál és idegenforgalmi vonzerő-

vel is rendelkezik. 

Sajátos fejlesztési lehetőségeket kínálnak a középüzemi, családi gazdasá-

gi méretnél nagyobb vállalkozások számára a majorok, melyek a privatizációs 

folyamatok során sok esetben visszanyerték önállóságukat, kiváltak a korábbi 

nagyüzemi konglomerátumokból. 

A belterületi központtal rendelkező birtokokra a központ (falusi por-

ta) és a művelt földterületek különválása jellemző. Ez a tény sok sajátos szállítási, 

raktározási, közlekedési, ellátási problémát vet fel, a belterületi telkek, falusi por-

ták szűkössége, a falusi települések infrastrukturális kapacitásának korlátozott 

volta miatt. 

Számos, korábban működő területhasználati, beépítési rendszer (kö-

zös legelők, belterületi portákat funkcionálisan kiegészítő akár közös használatú 

külterületi létesítmények, szérűskertek, tárolóépületek, gépszínek) működési 
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mintái volnának ma újra hasznosíthatók. A belterületeken szűkös körülmé-

nyek között (sokszor a nem gazdálkodó belterületi lakókat zavaró módon) üzeme-

lő vagy üzemeltetni, fejleszteni kívánt falusi gazdaság illeszkedési problémáinak 

megoldása érdekében ezek a minták használhatók. 

Külföldi példák bizonyítják, hogy a falusi belterületeken a helyszűke és a 

környezetterhelés (levegő, zaj, trágyaelhelyezés stb.) magas szintje miatt ellehe-

tetlenülő parasztgazdaságok gazdálkodási lehetőségeinek biztosítását azok külte-

rületre való kitelepítésének támogatásával sikerrel meg lehet oldani. Ehhez 

azonban külső források, önkormányzati, kormányzati támogatások megteremtésé-

re is szükség van. 

Hazai sajátosságaink, tradícióink, táji-települési adottságainkként kell 

kezelnünk a korábbi termelőszövetkezeti, állami gazdasági birtokok nagy-

üzemi létesítményeit, telepeit infrastruktúráit is, melyek egy része az átalakulá-

sok következtében sokhelyütt kihasználatlanul áll. Ezek rekonstrukciója, gazdál-

kodási vagy egyéb célú hasznosítása elsőrendű értékmentő feladat, hiszen az üre-

sen, használaton kívül álló létesítmények, még ha erkölcsileg sok esetben elavul-

tak is, fizikai állapotukat tekintve értékeket képviselhetnek, a nemzeti vagyon ré-

szei. A rekonstrukció feltétele  

 a tulajdon- és használói viszonyok, jogok tisztázása,  

 a környezeti szempontból kiegyensúlyozott üzemelésükhöz szükséges 

műszaki fejlesztések elvégzése, valamint  

 a működtetésükhöz szükséges földterületek biztosítása egy vállalkozá-

son belül vagy kooperációs formában. 
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5.3. A BIRTOKTERVEZÉS SZEREPLŐI ÉS FOLYAMATA 

 

5.3.1. A szereplők 

A birtoktervezéshez, mint mindenfajta tervezési folyamathoz először is 

szereposztás szükséges. Pontosan kell tudni, hogy kik a folyamat résztvevői, és 

az egyes résztvevőknek mik az érdekei, céljai. A következő szereposztás elvi, az 

egyes szerepeket azonos személyek/szervezetek is kaphatják, de az alábbi sze-

repeket valakinek mindenképpen be kell töltenie, hogy a tervezés folyamata gör-

dülékeny legyen. 

 A földhasználó (tulajdonos vagy bérlő): a célokat meghatározza, a 

tervezés és megvalósítás pénzügyi fedezetéről gondoskodik. 

 A beruházó: a tervezett birtok, objektum/ok létrehozatalának felelőse, 

a célok meghatározásában közreműködik, a tulajdonos képviselőjeként 

a tervezés és kivitelezés egyes szereplőit felkéri és a kiadott feladatok 

elvégzéséért felelős. 

 A tervezők: feladata a tulajdonos és a beruházó által kialakított prog-

ram szerint szükséges tervek elkészítése, a hatósági engedélyek be-

szerzése, a szakhatóságokkal való egyeztetések elvégzése. Egy birtok 

létesítésével kapcsolatosan többféle szakág tervezői kell, hogy közre-

működjenek. A különféle tervezési feladatok összehangolása érdeké-

ben a beruházó generáltervezőt kell, hogy megbízzon. A tervezési le-

hetőséget - a program méreteitől függően - pályázat kiírásával is meg 

lehet hirdetni. 

 A kivitelező: a beruházás megvalósítója. Az elkészült tervek szerinti 

munkák elvégzésére egy vagy több kivitelező megbízása lehetséges, 

szakágankénti vagy generálkivitelezési megállapodás formájában. A 

kivitelezésre vállalkozók között kivitelezői versenypályázat meghirde-

tésével célszerű dönteni. A döntés joga a beruházóé. A kivitelezői pá-

lyázatot a kiviteli tervek elkészítése előtt célszerű meghirdetni, a kivi-

teli tervek elkészítésébe célszerű lehet a kivitelező bevonása. 

 Az üzemeltető: a létesítmény működtetéséért felelős, emiatt a tervezés 

minden fázisába célszerű bevonni. A létesítmény elkészülte után az 

üzemeltető veszi át a birtokot, és a tulajdonossal történő megegyezés 

alapján működteti azt. 
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A gyakorlatban persze ez a folyamat az esetek többségében mindössze 

2-3 szereplős, hiszen gyakorta a földhasználó, a beruházó és az üzemeltető azo-

nos, maga a tulajdonos vagy a bérlő, aki ráadásul a kivitelezés egy részét is maga 

végezheti. 

5.3.2. A tervezés folyamata és a tervtípusok 

a.) Tervezési program 

A birtoktervezés első lépése a program kialakítása. A birtoktervezés 

programját az adottságok és szándékok valamint a piaci lehetőségek egyidejű 

számbavételével kell kialakítani. 

 Adottságok: hol és ki akar gazdálkodni? 

 földterületek, települési, táji adottságok, lakóhely, 

 gazdálkodó/k személyi, képzettségi állapota, teljesítőképessége, 

 meglévő épületek/gépek, 

 pénzügyi lehetőségek. 

 Szándékok: mit akarunk/tudunk csinálni? 

 termelési, gazdálkodási profil, 

 a tevékenység tervezett időtartama, 

 főfoglalkozásban vagy kiegészítő tevékenységként akarunk gazdál-

kodni. 

 Piaci lehetőségek: milyen jövedelmezőséggel tudunk/akarunk gazdál-

kodni? 

 eladási lehetőségek, 

 kooperációs lehetőségek, 

 pályázatok, támogatások igénybevételi lehetőségei. 

A program véglegesített formában a fenti szempontok együttes mérlege-

lésével, többszörös visszacsatolással alakítható ki. 

b.) Beruházási programterv 

A programterv az elhatározott program megvalósításának módját, a szük-

séges földterületek, épületek, építmények elhelyezését, kapcsolatait, méretezését, 

a gazdálkodási technológiák kiválasztását, a szükséges infrastruktúra-, közműfej-

lesztési feladatok meghatározását, környezeti hatásvizsgálatokat, a tennivalók 

időbeli ütemezését, a program szerinti birtok működésének gazdaságossági vizs-
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gálatait tartalmazza, amely globálisan áttekinthető képet, a beruházás és üzemel-

tetés megtérülését igazoló gazdaságossági számítást kell, hogy adjon a tulajdonos 

számára. A terv kidolgozásának mélysége olyan legyen, hogy a beruházással kap-

csolatos célkitűzések helyessége, érvényessége, megvalósíthatósága eldönthető 

legyen. Negatív eredmény esetén új programot és programtervet kell készíteni. 

c.) Engedélyezési terv 

Az engedélyezési terv a beruházó által jóváhagyott programterv szerint 

készül. Az engedélyezési terv célja a birtok új, vagy átalakításra szoruló létesít-

ményeivel kapcsolatos hatósági egyeztetések lebonyolítása, dokumentálása, a 

szükséges engedélyek beszerzése. 

d.) Kiviteli terv 

A kiviteli tervek az engedélyezett megoldások részletes terveit tartalmaz-

zák olyan mélységben, hogy az egyes konkrét feladatok a tervek szerint elvégez-

hetők, az egyes konkrét műszaki létesítmények elkészíthetők legyenek. 
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5.4. A HELYSZÍN TERVEZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

 

A helyszínt, ha választható, akkor a kitűzött gazdálkodási céloknak meg-

felelően tervezetten kell kiválasztani, ha adott, akkor pedig fel kell mérni, érté-

kelni kell annak tulajdonságait, egyrészt 

 természeti értékeit, agroökológiai adottságait, környezeti érzékenysé-

gét, másrészt 

 műszaki, településszerkezettel összefüggő adottságait, 

melyeket már a tervezés legelső fázisában, a program szintjén tisztázni kell, mert 

a lehetőségek mellett kötöttségeket is jelentenek ezek az adottságok. 

Az agroökológiai adottságok meghatározzák a termeszthető növények 

körét, az elérhető hozamokat, a földhasználat stratégiáját (technológiák, stb.) és 

formáját, az ágazati arányokat, az állateltartó képességet és végeredményben a 

jövedelemtermelő képességet is, a természeti értékek leltára és a terület kör-

nyezeti érzékenysége pedig a védelmi célú földigényt jelzi. 

A településszerkezettel összefüggésben számos szempont figyelembe-

vétele szükséges. A települések különböző területeinek hasznosítási lehetőségeit 

a települések rendezési tervei, illetve szabályozási előírások tartalmazzák. Tekin-

tettel arra, hogy a birtok, bárhol van is, valamilyen település közigazgatási terüle-

tén helyezkedik el, a tervezése során a települési környezettel kapcsolatos össz-

hangjának kialakítása elkerülhetetlen. A különböző szempontok szerinti szabá-

lyok, korlátozások településenként, kül- és belterületen igen eltérőek. A birtokok 

kialakítását, telepítését alapvetően befolyásolják a rendezési tervekben, szabályo-

zási előírásokban megfogalmazott, a konkrét helyszínre érvényes: 

 földhasználatra vonatkozó előírások (természet- és környezetvéde-

lemmel összefüggő szabályok), 

 beépítéssel kapcsolatos előírások (a létesítendő funkciókkal, épületmé-

retekkel, az épületek elhelyezésével összefüggő szabályok), 

 az alkalmazandó technológiákkal kapcsolatos előírások (trágya-, 

szennyvíz-, szemét-, hulladékkezelés szabályai), 

 a környezetállapottal kapcsolatos követelmények előírásai (maximális 

zajterhelési, levegő-, víz-, talajszennyezési határértékek), 

 úthálózati (közlekedési, szállítási) feltételek és előírások, 

 öntözés esetén vízkivételi és -elvezetési lehetőségek és előírások. 
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Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági termelőegységek (birtokok) kör-

nyezeti hatása jelentős, akármelyik környezeti tényezőt is tekintjük (talajszennye-

zés, légszennyezés, zajterhek, vízszennyezés) a települési környezettel való össz-

hang megteremtése közügy, a települési közösség és a vállalkozó tulajdonos kö-

zös feladata. 

A kialakításra kerülő birtok szempontjából döntő kérdés, hogy annak műve-

lésre alkalmas földterületei illetve a gazdálkodás központi létesítményei (az istállók, 

gép-, takarmány- és terménytárolók, állandó vagy ideiglenes emberi tartózkodás cél-

jait szolgáló szállás- és lakóépületek) hol helyezkednek/helyezhetők el: 

 kül- vagy belterületen, 

 egy közös területen vagy egymástól fizikailag elkülönülve? 

A birtok helyszínének értékelése során feltétlenül figyelembe kell venni a 

terület ellátására rendelkezésre álló műszaki infrastruktúrarendszerek (utak, víz- 

és energiahálózatok, trágya-, szennyvízelhelyezés lehetőségei) állapotát, kapaci-

tását. Ezek léte, teljesítőképessége, további terhelhetősége alapvetően befolyásol-

ják a tervezett program megvalósítási lehetőségeit. 

A privatizáció nyomán kialakult új tulajdonosi struktúrák, a táblák, föld-

részletek határainak új rendszere a meglévő területi infrastruktúrarendszerek 

(utak, földutak, ellátóhálózatok) rekonstrukcióját is szükségessé teszik. Ennek 

végrehajtását az érintettek érdekegyeztetését szolgáló települési-térségi szintű 

tervezési folyamat (birtokrendezés) kell, hogy megalapozza, ennek eredménye a 

birtoktervezés feltételeit alapvetően befolyásolja. 

A mezőgazdasági termelő üzemek kialakítása az országos érvényű előírá-

sok szerint (Építési Törvény, Országos Településrendezési és Építési követelmé-

nyek (OTÉK)), valamint az ezek követelményeinek megfelelően elkészített tele-

pülésrendezési terveknek megfelelően, a települések mezőgazdasági vagy kert-

művelési célú „beépítésre nem szánt” (külterületi) övezeteiben, illetve az állattar-

tási tevékenységet megengedő „beépítésre szánt” (belterületi) övezetekben lehet-

ségesek. Feldolgozó létesítmények elhelyezése külön területfelhasználási terv 

szerint történhet. 

Az üzemekhez kapcsolódó lakóépületek létesítése szintén a településren-

dezési terv övezeti előírásainak megfelelően szabályozva történhet. 
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5.5. A FÖLDHASZNÁLAT TERVEZÉSE 

 

A fenntartható, kömyezetkímélő, környezetébe "belesimuló" mezőgaz-

dálkodás egyik legfontosabb eleme a termelési és természetvédelmi célú föld-

használat összehangolása, birtok szintű közös tervezése, olyan biológiai alapok 

(növényfajok, fajták) növényi struktúra kialakítása, amelyek környezeti igényeit a 

termőhely adottságai a legjobban kielégítik (részletesen lásd később a 9.3. mel-

lékletben). Az így kialakuló növényfaj- és fajtastruktúra reális termésszintjeit a 

termőhelyi feltételekből kiindulva kell meghatározni. Erre építhető azután az ál-

lattenyésztés (állateltartó-képesség), a várható termékmennyiségek és kapacitás-

igények tervezése. E vizsgálati folyamat kulcspontjai tehát: 

 a térszerkezet ("ökológiai infrastruktúra"), biotóphálózati rendszer 

(bolygatatlan élőhelyrendszer) kialakítása, területének kijelölése, az 

üzemi természetvédelmi terv elkészítése; 

 az ökológiai feltételeknek és a termelési tradícióknak megfelelő nö-

vényfajok, fajták kiválasztása; 

 e növényfajok hozamának táblánkénti, határrészenkénti reális, szám-

szerű becslése az adott termőhely agroökológiai paraméterei alapján; 

 az állateltartó képesség vizsgálatával a takarmánytermő területek meg-

határozása;  

 az alomszalmaigény és a trágyatermelés összehangolása a terület te-

herbíró képességével; 

 a fennmaradó árunövény-termelő területek várható hozamai alapján a 

keletkező termékmennyiségek számszerű becslése; 

 a termékfajták vizsgálata alapján a feldolgozási kapacitások és értéke-

sítési utak megtervezése, kialakítása; 

 a tervvariánsok közgazdasági vizsgálata alapján a megfelelő variáns 

kiválasztása. 

5.5.1. Az „ökológiai infrastuktúra” (biotóphálózati rendszer) és az 

üzemi természetvédelmi terv 

a.) Általános szempontok 

A földhasználat tervezése során mindenek előtt a bolygatatlan élőhelyek 

és a művelt területek helyének kijelölését, elválasztását és hálózatba foglalását 

kell elvégezni. Az üzemi biotóphálózati rendszer kialakítása során a meglevő 
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élőhelyek felmérését, új biotópok létesítését és ezek egységes hálózattá szervezé-

sét kell elvégezni úgy, hogy területük még a legjobb mezőgazdasági termelési 

adottságú tájakon is érje el a birtokok összterületének 7-12 %-át. (Jedicke, 1994) 

A biotóphálózati rendszer eredményeképpen olyan térstruktúra jön létre, 

mely a fenntartható mezőgazdálkodás keretfeltételeit, megvalósításának "ökoló-

giai infrastuktúráját" adja, és kijelöli a táblákat, a termelési célú földhasználat te-

rületeit.  

A biotóphálózat olyan bolygatatlan élőlények (biotópok) összefüggő, hálóza-

tos rendszere, mely tömbszerű (kiterjedt), pontszerű ("hídfőállás") és vonalas (össze-

kötő) elemekből áll, és úgy biztosítja a táj biológiai diverzitásának és ökológiai alap-

karakterének megőrzését, a környezet stabilitását és a tér természetes strukturálódá-

sát, hogy ehhez azokat a környezetileg érzékeny felületeket használja, amelyeknek 

mezőgazdasági terméspotenciálja egyébként is igen alacsony. Mezőgazdasági hatása-

inak mikroklimatikus összefüggéseit szemlélteti az 51. ábra. 

51/a. ábra: Az élősövény hatása környezetének mikroklímájára (Broggi, 1986) 
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51/b ábra: Az élősövény hatása a mezőgazdasági termelésre (Broggi, 1986) 

 

Az ábra arra mutat rá, hogy - miközben az iparszerű gazdálkodás csak a 

hátrányokat, kedvezőtlen hatásokat hangsúlyozta, azonközben - az élősövények, 

fasorok a gyakorlati tapasztalatok szerint összességében inkább pozitív, mint 

negatív hatással vannak a környező mezőgazdasági területekre, azok mik-

roklímájára, talajállapotára és ezeken keresztül termőképességére is. A vé-

dett oldalon ugyanis növelik a harmatképződést, a csapadékot, csökkentik a pá-

rolgást és párologtatást, javítva ezzel a talajok vízgazdálkodását és biológiai éle-

tének feltételeit, egyszersmind élőhelyet teremtenek a gazdálkodásban – különö-

sen a biológiai növényvédelemben – fontos szerepet játszó hasznos élőlények, 

szervezetek számára (lásd korábban a növényvédelemnél!).  

Mindez azt eredményezi, hogy bár a növény magasságának egyszereséig 

a csupasz felszín termésszintjéhez képest valóban terméscsökkenéssel kell szá-

molnunk, ám ezt a sávot „józan paraszti ésszel” egyébként is út vagy mezsgye 

céljára és nem termelésre volt szokás használni. A sövénymagasság 1-12-szerese 

közé eső területen viszont a csupasz felszínhez képest a termések a gyakorlati ta-

pasztalatok és számos vizsgálat eredményei szerint jelentősen nagyobbak, elérhe-

tik helyenként annak 150-160 %-át is. Egy 10 m magas fasor esetén tehát arra 

számíthatunk, hogy a fasortól számított 10 m-en belül szegélyhatás és ezzel ter-

mésveszteség, a 10-120 m-es zónában viszont terméstöbblet jelentkezik, és a 

mérleg összességében feltétlenül pozitív.  
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Mindez szintén azt erősíti, hogy a biotóphálózati rendszernek a gaz-

dálkodás szerves részévé kell válnia, hatásait a gazdálkodásban feltétlenül 

figyelembe kell venni. 

b.) A biotóphálózat elemei és felépítése 

A biotóphálózat elemeit három – egymástól karakterisztikusan eltérő – 

csoportba sorolhatjuk: 

 tömbszerű (kiterjedt) elemek: erdők, fás, cserjés, gyepes ligetek, 

száraz gyepfüves puszták, ősgyepes szórványgyümölcsösök, vízhatás 

alatt álló területek (tavak, vízfolyások és az őket körülvevő - nádassal, 

gyepvegetációval, rétekkel és fás-cserjés ligetekkel borított - felüle-

tek); 

 pontszerű („hídfőállás”) elemek: kisebb facsoportok, gyepes, cserjés 

ligetecskék, egyedülálló fák, cserjék; 

 vonalas (összekötő) elemek: erdősávok, fás-cserjés élősövények, 

gyepes aljnövényzetű fasorok, szántóföldi gyepsávok, vonalas vízi 

környezet. 

A biotóphálózat felépítésének elvi sémáját, kialakításának fő lépéseit 

szemlélteti az 52. ábra, mely utóbbiak a következőkben foglalhatók össze: 

1. a hálózat meglévő tömbszerű, vonalas, és pontszerű elemeit, a megmaradt, 

biotópokat pontosan felmérjük és megtartjuk, a rendszerbe építjük; 

2. új migrációs, pihenő- és élőhelyet biztosító tömbszerű és pontszerű bio-

tópokat létesítünk, körülöttük védőzónát alakítunk ki; 

3. vonalas hálózati elemekkel kötjük össze az elszigetelt élőhelyeket, köztük 

folyosókat létesítve egységes hálózattá szervezzük azokat. 

52. ábra: Lokális biotóphálózati rendszer felépítésének sematikus ábrája 

(Jedicke, 1994) 
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c.) Az üzemi természetvédelmi tervezés folyamata és elemei 

Az üzem szintjén a természetvédelmi tervezési folyamat a következő 

lépésekben valósítható meg: 

I. Üzemi természeti értékleltár elkészítése a következő szempontok 

szerint:  

 művelési ágak, beépített területek; 

 jellemző vetésszerkezet, terület-kihasználás;  

 állattenyésztési szerkezet; 

 élővilág megőrzését segítő élőhelyi adottságok  

 szántóföldi területhasználat, 

 gyepek, 

 vizes területek, nádas, 

 fa- és bokorsorok, 

 utak, útszegélyek, 

 mezsgyék, egyéb tájképi elemek, stb.;  

 vadonélő növény- és állatfajok és társulásaik;  

 karakter fajok és azok állományai; 

 védett és veszélyeztetett fajok és állományuk; 

 veszélyeztető tényezők. 

II. A leltárba vett természeti értékek megőrzésének stratégiája, esz-

közei, módszerei, esetleges korlátai:  

 a jó gazdálkodási gyakorlat keretein belül az értékek megőrzésének 

stratégiai lehetőségei; 

 különös természetvédelmi jelentőségű területek, területrészek kezelé-

sének eszközei; 

 természetvédelmi jelentőségű növény- és állatfajok megőrzésének 

módjai; 

 a megvalósítás korlátozó tényezői. 

III. A természetvédelmi fejlesztés lehetőségei és az ezeket segítő tá-

mogatások feltárása: 

 a gazdálkodási kereteken túlmutató, de azzal összhangban álló 

élőhelyfejlesztési stratégiák és az ezekhez kapcsolódó támogatási lehe-

tőségek feltárása; 

 új, kifejezetten természetvédelmi célú területkezelési, gazdálkodási és 

finanszírozási lehetőségek felvázolása; 
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 gazdálkodási szerkezet átalakításának irányai a természeti környezet 

megőrzésének jobb integrációja érdekében. 

IV. A természetvédelem üzemi szintű integrálásának közgazdasági 

vonatkozásai: 

 a természetvédelmi célú beruházások értékelése; 

 a hosszú távú döntések kezelésének vállalatgazdasági alapelvei; 

 a gazdálkodási szerkezet átalakításának közgazdasági problémái. 

A terv egy vegetációs periódus alapos terepi felmérései, naprakész üze-

mi adatok és dokumentációk valamint üzemi szakemberekkel folytatott konzul-

tációk alapján készíthető el. Az élőhelyi feltárásokat terepbiológusok, az integ-

rált tervezést természetvédelmi szakemberek, agrárökológusok végzik el. 

A 111. táblázatban a biotóphálózati rendszer tervezésének legfontosabb 

lépéseit és azok tartalmát Jedicke (1994) nyomán foglaltuk össze. 

111. táblázat: A biotóphálózat-tervezés lépései és tartalma 

Munkafázis Tartalom 

l. Tervezés 

– Térképezés – földhasználat, 

– úthálózat, 

– tájstruktúrák, 

– domborzat és talaj, 

– védett területek, 

– fauna, flóra, növénytársulások, életterek. 

– Értékelés – védett fajok, társulások, 

– védelemre érdemes tájelemek, 

– hiányosságok és fejlesztési célok. 

– Hálózatkoncepció – térségi védelem, 

– pontszerű és vonalas biotópok helye, 

– a földhasználat extenzifikálása, 

– a természetes állapotok visszaállításának szükségessége, helye, 

– ápolási, fenntartási teendők, 

– költségterv. 

2. Megvalósítás 

– Területbiztosítás – tulajdonviszonyok tisztázása, 

– földcsere és/vagy -vásárlás, 

– szerződések a védett területekre, 

– finanszírozás. 

– Ápolási, fenntartási 

koncepció 

– az ápolási igény részletes elemzése, 

– egyszeri intézkedések, 

– periodikusan ismétlődő intézkedések, 

– gazdálkodási megállapodások, 

– személyi és anyagi igények. 
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d.) A szükséges populációméret és területnagyság meghatározásának szem-

pontjai 

A biotóphálózati rendszer kialakulásának egyik legfontosabb szempontja 

az állatpopulációk fenntartásához szükséges populációméretek és terület-

nagyságok. A genetikusok véleménye szerint ugyanis minden populáció fennma-

radásához egy bizonyos egyedszám szükséges. Ha a létszám ez alá az egyedszám 

alá csökken, akkor a populáció túléléséhez szükséges genetikai változatosság már 

nem marad fenn, elszaporodnak a letális gének és a populáció összeomlik. A mi-

nimális populációnagyság tényleges értéke függ a faj szaporodásmódjától, élettar-

tamától és ellenálló-képességétől a beltenyésztés ellen. Nyilvánvalóan más egy 

fafaj vagy egy emlősfaj minimális populációmérete, mint egy mikroorganizmusé. 

Különös problémákkal kerülünk akkor szembe, amikor már az egyedek körülha-

tárolása is nehézséget jelent (pl. fonalas gombák, telepes állatok). 

A populáció fennmaradása szempontjából fontos genetikai jelenségek 

ugyanakkor nem a tényleges populációnagyságtól, hanem az effektív mérettől 

függenek. Ez azt jelenti, hogy az egyedek a populáción belül nem egyenértékűek, 

a genetikai hatások úgy érvényesülnek, mintha a populáció létszáma kisebb vol-

na. Abban az esetben amikor például egy hímre több nőstény jut a szaporodáskor, 

akkor a genetikai sodródás hatása lényegesen nagyobb, mint egy ugyanakkora 

nagyságú, de 1:1 ivararányú populációban. 

A populációk nagysága mindezeken túl nem állandó, hanem változó. 

Vannak olyanok, amelyek létszáma kevéssé ingadozik, más esetben viszont igen 

nagy létszámingadozásokat tapasztalunk anélkül, hogy a populáció kipusztulna. 

Általánosságban az mondható, hogy a gyorsan változó környezetben élő, ahhoz 

alkalmazkodott populációk igen nagy létszámváltozásokat mutatnak. Ebben az 

esetben akár néhány egyed is elég egy újabb, nagymértékű létszámnövekedéshez. 

Példaként említhetők az ágascsápú rákok (a vízibolhák). 

Külön problémát jelent, hogy néhány faj egy-egy elszigetelt populációja 

rendkívül kis egyedszámmal tart fenn állandó közösséget. A szakállas keselyű 

populációit számos országban mindössze néhány tíz pár alkotja. Nem világos, 

hogy ezekben az esetekben miért nem omlanak össze a populációk? A fentiek 

alapján érthető, hogy általánosságban nem lehet egy meghatározott értéket mini-

mális populációnagyságként megjelölni. Csupán fajonként adható közelítő érték, 

de a vonatkozó adatok száma csekély. 
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A mozaikos élőhely előnyös a biodiverzitás fenntartása szempontjából. 

Az élőhelyek fragmentálódása azonban egyes fajpopulációk eltűnéséhez, ki-

pusztulásához vezethet annak következtében, hogy a minimális populációnagy-

ság eltartásához szükséges tér megszűnik. A populáció túléléséhez szükséges te-

rületnagyság és a populáció egyedeinek testnagysága között - értelemszerűen - 

pozitív kapcsolat áll fenn. A biotópok elszigetelődését, kapcsolataik megszűné-

sét hivatott a biotóphálózati rendszer megakadályozni, és az elkülönült popu-

lációk közötti kapcsolatokat fenntartani. 

Ahhoz azonban, hogy a fragmentáció tényleges hatásait megértsük nem 

csupán a területnagyságot, hanem a faj szaporodási stratégiáit, táplálkozási és 

viselkedési tulajdonságait is figyelembe kell venni. Macskabagoly (Strix aluco) 

vizsgálata során megállapították, hogy a 4-10 hektár közötti erdőnagyság volt 

ideális számukra. A kisebb erdőkben a territoriális viselkedés következtében nagy 

volt az intraspecifikus konkurencia és így a költési siker csökkent. A nagykiterje-

désű erdőkben pedig a táplálék megszerzése jelentett nehézséget, illetve nagyobb 

energiaráfordítást (Redpath, 1995). 

A „zöld folyosók” biztosítják az átjárhatóságot az állatok számára, ám 

azok diszperziós képessége összefüggésben áll az élőhelyük stabilitásával. Idő-

szakos élőhelyeken általában mozgékony és/vagy igen jó diszperziós képességgel 

rendelkező fajok találhatók. Ezzel szemben az állandó élőhelyek fajainak diszperziós 

képessége gyakran csekély. Néhány futóbogárfaj (Abax ovalis, Argutor 

oblonpunctatus) például csak a nagykiterjedésű, öreg erdőkben fordul elő. 

A diszperziós képesség alapján a populációkat három nagy csoportra 

lehet osztani (Burel és Baudry 1995). Az első csoportba azok a populációk tar-

toznak, amelyek nagy területeken élnek. Ezek könnyen mozognak a biotópok kö-

zött. Gerincesek és pókok sorolhatók közéjük. A második csoport a kisebb terü-

leten élő, alacsonyabb denzitású populációk csoportja. Itt lényeges, hogy az egy-

más mellett élő populációk egymással kapcsolatban legyenek. Ha a kapcsolat 

megszakad, egyes populációk könnyen kihalhatnak. Egyébként azonban regioná-

lis léptékben ezek a populáció-hálózatok stabilak. A futóbogarak sorolhatók ide. 

Végül a zárt, izolált populációk alkotják a harmadik csoportot. Ezek hosszabb 

időn keresztül fenn tudnak maradni akkor is, ha az adott faj populációi között 

nincs vagy csupán igen csekély az egyedek vándorlása. A ritka, kiveszőfélben lé-

vő fajok szolgálhatnak többek között példaként. 

A biotóphálózat létesítésének meghatározó szempontjai, kulcskérdé-

sei mindezek alapján vázlatosan a következők: 
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 a hálózat sűrűsége, borítási aránya (min. 7-12 %), távolságok, méretek 

(opt.: 75-125 m, max.: 300-500 m) alapvetően a területen élő állatfaj-

ok diszperziós képessége valamint a biotópok mezőgazdasági hatásai 

figyelembe vételével a következő tapasztalati sarokszámok szerint 

(Jedicke, 1994): 
Átlagos táblaméret 

ha 

Megkívánt biotópborítás Átlagos sávszélesség 

m % ha 

10 7 0,753 12 

 12 1,364 22 

25 7 1,882 19 

 12 3,409 34 

 faji összetétel (bennszülött, őshonos, egymással társuló); 

 helyének és struktúrájának kijelölése a következők figyelembe vételével: 

 meglévő elemek (helye, kiterjedése), 

 domborzati- és talajszempontok (érzékenység, kötöttség, humusz-

készlet, szántóföldi vízkapacitás, relief stb.) 

 tradicionális föld (-határ) használat (történeti térképek és egyéb do-

kumentumok alapján). 

A biotóphálózat fenntarthatóságának feltételei akkor teremthetők 

meg, ha a következő területeken sikerül előre lépni: 

 funkcióinak, hasznának, egyéni gazdálkodási és közösségi szerepének 

megismertetése , 

 az agrárkörök előítéleteinek eloszlatása, 

 fenntartásának a terület használóira bízása, abban gazdasági érdekelt-

ségük megteremtése és biztosítása, 

 az adózás és támogatás ökológiai alapokra helyezése: sávos, prog-

resszív ökológiai (földhasználati forma, földhasználati intenzitás sze-

rinti) földadó illetve földalapú támogatási rendszer (lásd NVT koráb-

ban!). 

A diverzitás elvének és a különböző funkcióknak megfelelő térstruktú-

ra adja tehát a fenntartható mezőgazdálkodás kiindulási alapján, keretfeltételeit, 

megvalósításának elengedhetetlen "ökológiai infrastruktúráját". Ennek rendezé-

se után léphetünk be a termesztési térbe, és határozhatjuk meg a termőhelyhez 

alkalmazkodó növényszerkezetet, gazdálkodási rendszert és termesztési techno-

lógiát. 
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5.5.2. A növényi szerkezet 

A növényi szerkezetnek a tájak, a termőhely adottságaihoz kell al-

kalmazkodnia! Magyarország természeti nagytájait és agroökológiai körzeteit 

mutatja be a 11. térkép. 

A termőhelyi alkalmasság és a termesztési hagyományok alapján a nö-

vényfajokat csoportosítottuk, és tájanként fő- (1) kiegészítő- (2) és feltételes (3) 

növényfajokat adtunk meg, ami tehát azt jelenti, hogy az adott táj (agroökológiai 

körzet) termőhelyi jellemzői és a termelési tradíciók a különböző növényfajok 

termesztésének milyen mértékben kedveznek (53. ábra). 

Ez az áttekintés csak a legfontosabb illetve adott termőhelyek speciális nö-

vényfajait tartalmazza. Az egyéb növényfajok ilyen szempontú tárgyalása, értékelése 

e fejezet kereteit és céljait meghaladja. A termőhelyelemzésen alapuló táblához igazí-

tott növénystruktúra kialakítását részletesen elemzi a 9.3. melléklet. 

Környezeti és gazdasági szempontból egyaránt az tekinthető jó megol-

dásnak, ha a növényi struktúrát úgy állítjuk össze, hogy abban a birtok térsé-

gére jellemző, fő és kiegészítő, esetlegesen feltételesen termeszthető növény-

fajok és azok ősi, őshonos vagy régen honosult fajtái szerepeljenek. A körzet-

re nem jellemző növényfajokat feltétlenül kerülni kell! 
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11. térkép: Magyarország természeti nagytájai és agroökológiai körzetei  

(Láng et al., 1983) 

 
I. Dunai Alföld 

 1. Duna menti síkság 

 2. Duna-Tisza közi hátság 

 3. Bácskai hátság 

 4. Mezőföld 

 5. Dráva menti síkság 

II. Tiszai Alföld 

 6. Felső-Tiszavidék 

 7. Közép-Tiszavidék 

 8. Alsó-Tiszavidék 

 9. Észak-alföldi hordalékkúp-síkság 

 10. Nyírség 

 11. Hajdúság 

 12. Berettyó-Kőrös vidék 

 13. Kőrös-Maros köze 

III. Kisalföld 

 14. Győri medence 

 15. Marcal medence 

 16. Komárom-Esztergomi síkság 

IV. Nyugat-magyarországi peremvidék 

 17. Alpokalja 

 18. Sopron-Vasi síkság 

 19. Kemeneshát 

 20. Zalai dombság 

V. Dunántúli dombvidék 

 21. Külső-Somogy 

 22. Belső-Somogy 

 23. Tolna-Baranyai dombság 

 24. Mecsek és Mórágyi rög 

 

VI. Dunántúli középhegység 

 25. Bakonyvidék 

 26. Vértes és Velencei hegység és vidéke 

 27. Dunazug-hegyvidék 

 

VII. Észak-magyarországi középhegység 

 28. Duna-kanyar hegyvidéke 

 29. Nógrádi-medence 

 30. Cserhátvidék 

 31. Mátravidék 

 32. Bükkvidék 

 33. Heves-Borsodi medencék és dombságok 

 34. Észak-Borsodi hegyvidék 

 35. Tokaj-Zempléni hegyvidék 
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53. ábra: Magyarország agroökológiai körzeteinek növényszerkezete a termőhely alkalmassága és a termelési hagyományok alapján  

(Ángyán, szerk, 1989) 
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5.5.3. A talajok termőképességének becslése 

Talajaink szántóföldi termőhely-kategóriákba (csoportokba) sorolhatók, 

melyeket a 4. fejezetben már korábban bemutattunk (Antal, 2000). 

A 6 szántóföldi termőhely talajainak nem mindegyike alkalmas minden 

növényfaj eredményes termesztésére, és az elérhető termésszintek sem azonosak. 

Termőhelyenként a terméstartományokat egységesen 3 részre osztottuk fel (112. 

táblázat).  

A tervezhető termésszintet úgy lehet megállapítani, hogy a táblának a 

megelőző 5 évben elért tényleges eredményét beazonosítjuk a táblázat szerinti 

termésszint-kategóriákba, és azok átlageredményét vesszük alapul mind a terve-

zéshez, mind a tápanyagellátáshoz. Az előző évek terméseredményei kifejezik az 

adott táblán a növénytermesztés színvonalát, a talaj termékenységét és 

kultúrállapotát. 

Mindezek alapján tehát a talaj típusának, termőhelyi kategóriájának isme-

retében jól becsülhető a tervezési terület potenciális növényi produkciója. Ha 

rendelkezünk a területről az előző évekből termésadatokkal, akkor az is megálla-

pítható, hogy az adott termőhely milyen (alacsony, közepes vagy magas) termés-

szint-kategóriájával számolhatunk a tervezés során. 

Pl. Csernozjom talaj (I.) 

 

1999 borsó 4,0 t/ha M (3) 

2000 ő. búza 6,8 t/ha K (2) 

2001 ő. búza 6,1 t/ha K (2) 

2002 szemeskukorica 6,4 t/ha A (1) 

2003 szemeskukorica 7,5 t/ha K (2) 

2004 tervezési szint  K (2) 

 



 494 

112. táblázat: Termésszinthatárok néhány jellegzetes növényfajnál a fő szántóföldi termőhelyek szerint (t/ha) 

Szántóföldi 

termőhely 

Termésszint Növényfajok 

 Őszi búza Szemes kukorica Borsó Szója Lucerna Vöröshere Silókukorica Cukorrépa Napraforgó 

I. alacsony (1) 4,0-5,5 5,1-6,5 2,0-2,8 1,5-2,2 6,1-8,0 - 25,1-32,0 30,0-42,0 2,0-2,8 

 közepes (2) 5,6-7,0 6,6-8,0 2,9-3,7 2,3-3,0 8,1-10,0 - 32,1-40,0 43,0-55,0 2,9-3,7 

 magas (3) 7,1-8,5 8,1-9,5 3,8-4,6 3,1-3,8 10,1-12,0 - 40,1-47,0 56,0-68,0 3,8-4,6 

II. alacsony (1) 3,5-5,0 4,1-5,5 1,6-2,3 1,2-1,8 5,0-6,5 4,1-5,5 20,0-27,0 25,0-37,0 1,8-2,5 

 közepes (2) 5,1-6,5 5,6-7,0 2,4-3,1 1,9-2,5 6,6-8,1 5,6-7,0 28,0-35,0 38,0-50,0 2,6-3,3 

 magas (3) 6,6-8,0 7,1-8,5 3,2-3,9 2,6-3,2 8,2-9,7 7,1-8,5 36,0-43,0 51,0-63,0 3,4-4,1 

III. alacsony (1) 3,0-4,5 3,6-5,0 1,5-2,2 1,2-1,8 5,1-7,0 - 20,0-26,0 25,0-37,0 1,5-2,2 

 közepes (2) 4,6-6,0 5,1-6,5 2,3-3,0 1,9-2,5 7,1-9,0 - 27,0-33,0 38,0-50,0 2,3-3,0 

 magas (3) 6,1-7,5 6,6-8,0 3,1-3,8 2,6-3,2 9,1-11,0 - 34,0-40,0 51,0-63,0 3,1-3,8 

IV. alacsony (1) 2,1-3,0 2,6-3,5 1,0-1,7 - 4,1-5,5 - 15,0-19,0 - 1,5-2,2 

 közepes (2) 3,1-4,0 3,6-4,5 1,8-2,5 - 5,6-7,0 - 20,0-24,0 - 2,3-3,0 

 magas (3) 4,1-5,0 4,6-5,5 2,6-3,3 - 7,1-8,5 - 25,0-29,0 - 3,1-3,8 

V. alacsony (1) 3,1-4,0 2,1-3,0 - - 4,1-5,5 - 15,0-19,0 - 1,4-1,9 

 közepes (2) 4,1-5,0 3,1-4,0 - - 5,6-7,0 - 20,0-24,0 - 2,0-2,5 

 magas (3) 5,1-6,0 4,1-5,0 - - 7,1-8,5 - 25,0-29,0 - 2,6-3,1 

VI. alacsony (1) 2,6-3,5 2,6-3,5 - - 4,1-5,0 2,6-4,0 15,0-19,0 - 1,4-1,9 

 közepes (2) 3,6-4,5 3,6-4,5 - - 5,1-6,0 4,1-5,5 20,0-24,0 - 2,0-2,5 

 magas (3) 4,6-5,5 4,6-5,5 - - 6,1-7,0 5,6-7,0 25,0-29,0 - 2,6-3,1 
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5.5.4. Az állateltartó képesség becslése 

A terület állateltartó-képességének közelítő meghatározása abból az em-

pirikus adatból indul ki, hogy egy számosállat (500 kg élősúlyú állat) (sz.á.) átla-

gos évi takarmányigénye 2,7 t GE (gabonaegység). Meg kell tehát határozni, 

hogy a tervezési területnek mekkora a gabonaegységben kifejezett termőképessé-

ge. Ehhez ismernünk kell a különböző növényfajok gabonaegység szorzóit. Ezek 

néhány kiemelt növényfaj esetén a következők (113. táblázat): 

113. táblázat: Gabonaegység-szorzók 

Növényfaj Szorzószám 

Szemes kukorica 1,2 

Száraz borsó 1,2 

Száraz bab 1,2 

Lóbab 1,2 

Szója 1,2 

Bükköny 1,2 

Őszi búza 1,1 

Őszi árpa 1,1 

Tavaszi árpa 1,1 

Rozs 1,0 

Zab 1,0 

Lucerna 0,5 

Vöröshere 0,5 

Gyepszéna 0,4 

Silócirok 0,3 

Silókukorica 0,2 

Takarmányrépa 0,2 

Ha nem ismerjük a korábbi időszakban a tervezési területen elért 

termésátlagokat, akkor a 112. táblázatban megadott termésszintekből és a 113. 

táblázat adataiból indulhatunk ki. Ez alapján a fő szántóföldi termőhelyeken a 

114. táblázatban összefoglalt GE hozamokkal számolhatunk. 
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114. táblázat: A fő szántóföldi termőhelyek becsült gabonaegység hozama  

(t GE/ha) 

Termőhelyek Hozamszintek 

 Alacsony Közepes Magas 

 I. 4,2 - 5,6 5,7 - 7,1 7,2 - 8,5 

 II. 3,2 - 4,4 4,5 - 5,8 5,9 - 7,1 

 III. 3,2 - 4,5 4,6 - 5,9 6,0 - 7,3 

 IV. 2,8 - 3,6 3,7 - 4,7 4,8 - 5,8 

 V. 3,1 - 4,1 4,2 - 5,2 5,3 - 6,3 

 VI. 2,8 - 3,7 3,8 - 4,7 4,8 - 5,7 

Kiindulva abból a korábban már említett adatból, hogy egy számosállat 

átlagos évi takarmányigénye 2,7 t GE, meghatározható, hogy különböző takar-

mánytermő területi arány esetén hány számos állatot képes 1 ha terület eltartani. 

Erre mutat be példát a 115. táblázat. 

115. táblázat: Csernozjom talaj (I.) állateltartó képessége eltérő takarmánytermő 

területi arány esetén (db Sz.á./ha) 

Takarmánytermő  Hozamszintek 

terület (%) Alacsony Közepes Magas 

80 1,24 - 1,66 1,67 - 2,10 2,11 - 2,52 

70 1,09 - 1,45 1,46 - 1,84 1,85 - 2,20 

60 0,93 - 1,24 1,25 - 1,58 1,59 - 1,89 

50 0,78 - 1,04 1,05 - 1,32 1,33 - 1,58 

40 0,62 - 0,83 0,84 - 1,05 1,06 - 1,26 

30 0,47 - 0,62 0,63 - 0,79 0,80 - 0,95 

20 0,31 - 0,41 0,42 - 0,52 0,53 - 0,63 

Megjegyzés:  1 számosállat évi átlagos takarmányigénye 2,7 t GE/év 

 (2,3 t k.é./év) 

 1 számosállat 1,25 db szarvasmarha 

 1,25 db ló 

 8,77 db sertés 

 14,29 db juh 

 50,00 db toulousei (Fr) májlúd 

 71,42 db szürke landeszi (Fr) májlúd 

 83,33 db alföldi magyar májlúd 

 100,00 db dunántúli magyar májlúd 

Ha ismerjük a korábbi időszakban a tervezési területen elért termés-

átlagokat, akkor ezekből a GE hozam és az állateltartó képesség közvetlenül is 

számítható. Erre mutat be példát a 116. táblázat. 
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116. táblázat: Állateltartó képesség közvetlen számítása a területi 

 termésátlagokból (takarmánytermő terület = 100 %) 

Évek Növény Termés 

t/ha 

GE 

szorzó 

GE 

t/ha 

Sz.á. 

db/ha 

1994 Borsó 2,6 1,2 3,12 1,16 

1995 Búza 4,2 1,1 4,62 1,71 

1996 Búza 4,0 1,1 4,40 1,63 

1997 Kukorica 5,5 1,2 6,60 2,44 

1998 Kukorica 5,4 1,2 6,48 2,40 

1999 Kukorica 5,2 1,2 6,24 2,31 

2000 Kukorica 5,0 1,2 6,00 2,22 

2001 Silókukorica 26,5 0,3 7,95 2,94 

2002 Búza 3,6 1,1 3,96 1,47 

2003 Kukorica 6,1 1,2 7,32 2,71 

Átlag 5,67 2,10 

Minimum 3,12 1,16 

Maximum 7,95 2,94 

Ha nagyobb területre részletes talajvizsgálati adatokkal és több évre 

visszamenőlegesen termésátlagokkal is rendelkezünk, akkor ezek a kalkuláci-

ók is egészen pontossá és még megbízhatóbbá tehetők. A többváltozós biometriai 

módszerek segítségével meghatározható termőhelyi értékszámok (T.é.sz.) segít-

ségével a táblák rangsorolhatók egy adott növényfaj termeszthetősége szem-

pontjából, illetve megadható a növényfajok táblánkénti termeszthetőségi 

rangsora és az agroökológiai adottságoknak megfelelő reális termésszintje is. 

Az erre a problémára kialakított termőhelyelemzési, mezőgazdasági 

téralkalmassági vizsgálati metodikát és annak alkalmazási mintapéldáit – eset-

tanulmányok formájában – a 9.3. melléklet részletesen ismerteti. A szerkesztők 

által 20 évvel ezelőtt kidolgozott, majd több helyszínen és időpontban kipróbált 

és publikált (pl. Ángyán – Menyhért, 1988; Ángyán, 1991; Ángyán – Menyhért, 

szerk., 1997; stb.) rendszer számítógépes programja „AGROPLAN” néven jelent 

meg az 1980-as évek második felében, ám az ehhez szükséges adatbázisok 

1980-as évek végi „szétesése”, hogy ne mondjuk „széthordása” széles körű fel-

használását egy ideig akadályozta. A napjainkban élülő új térinformatikai adatbá-

zisok a rendszer alkalmazását valószínűleg ismét aktuálissá teszik. Nem véletlen, 

hogy ehhez nagyon hasonló rendszer fejlesztésén dolgozik az utóbbi években az 

MTA-TAKI és a Veszprémi Egyetem keszthelyi kutatókollektívája is. Program-

juk „DEMETER” fantázianéven jelent meg a szakmai köztudatban (pl. Máté, 

1999; Máté-Tóth, 2004). 
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5.5.5. A munkaerőmérleg számítása 

Átlagos összetételű gazdálkodó család (2 szülő, 2 nagyszülő, 3 gyerek, 1 

időszaki munkás) munkaerőmegoszlása (fő) a birtokon folyó gazdálkodás 

szempontjából a következő: 

 a gazda 1,0 

 a felesége 0,7 

 a nagyapa 0,3 

 a nagyanya 0,2 

 a gyerekek 0,5 

 időszaki külső 0,3 

Összesen: 3,0 

Egy ilyen család német viszonyok között 35-40 számosállatot (szarvas-

marha állományt) képes ellátni. A némettel azonos munkaerőmegoszlást, de a 

magyar viszonyokból, a gépesítettség és az infrastruktúra lényegesen alacsonyabb 

színvonalából kiindulva kisebb hatékonyságot feltételezve egy ugyanilyen mun-

kaerő-megoszlású átlagos magyar család mintegy 25 számosállatnak megfelelő 

szarvasmarha állományt képes ellátni, melynek munkaerőigénye a 117. táblázat-

ban jelzett megoszlásban ugyancsak 3 fő. 

117. táblázat: Munkaerőigény 25 db számosállat gondozásához és  

a hozzátartozó takarmánytermő-terület ellátásához (SZARVASMARHA) 

25 db számosállat 

(átl. össz. állomány) 

Munkaerőigény 

(fő) 

18 db tehén 1,94 

1 db bika 0,30 

3 db hízómarha 0,18 

7 db növendék üsző 0,42 

3 db borjú 0,16 

 3,00 

 

5.5.6. A birtok méretezése 

a.) Birtokméret saját takarmánybázis esetén 

Ha a 115. táblázatban ismertetett példából és az előzőekben bemutatott 

munkaerő-mérlegadatokból indulunk ki, vagyis csernozjom talajon 25 számosál-

lat nagyságú szarvasmarha állományt akarunk tartani, akkor - különböző terület-
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hasznosítási arányok esetén - a 118. táblázatban összefoglalt területigénnyel 

(birtokmérettel) kell számolnunk. 

118. táblázat: Területigény (ha) eltérő talajtermékenységi (hozamszint-) 

kategóriában, különböző területhasznosítási arányok esetén  

(25 számosállat, SZARVASMARHA esettanulmány) (Csernozjom (I.) talaj) 

Sorsz. Területhasznosítási arányok (%) Hozamszintek 

 Szántóföldi takarmány-

növény 

Árunövény Alacsony Közepes Magas 

1. 70 30 17,2 - 22,9 13,6 - 17,1 11,4 - 13,5 

2. 60 40 20,2 - 26,9 15,8 - 20,1 13,2 - 15,7 

3. 50 50 24,0 - 32,1 18,9 - 23,9 15,8 - 18,8 

4. 40 60 30,1 - 40,3 23,8 - 30,0 19,8 - 23,7 

5. 30 70 40,3 - 53,2 31,6 - 40,2 26,3 - 31,5 

Megjegyzés: 25 db Sz.á./ha =  18 db tejelő tehén + 

 1 db bika + 

 3 db hízómarha + 

 10 db fiatal üsző és borjú 

50-50 %-os területhasznosítási arányt véve például gyenge adottságú ta-

lajon a 25 számosállat eltartásához 24-32 ha, jó adottságú talajon pedig 16-19 ha 

hasznos területű birtokra van szükség. Ezen a területen előállítható a 25 számos-

állat mintegy 65-70 t GE/év takarmánya valamint a mintegy 45 t szalma/év (5 kg 

szalma/számosállat/nap) alomszalmaigény túlnyomó része is. Ez a 16-32 ha-os 

birtoknagyság tehát arra az esetre vonatkozik, ha az állattenyésztést saját ta-

karmánybázisra alapozzuk, többé-kevésbé zárt ciklusú (biológiai) gazdálkodást 

folytatunk, s a terület 50 %-án szántóföldi takarmányt, 50 %-án pedig egyéb nö-

vényt termesztünk. 

b.) Birtokméret trágyaelhelyezési korláttal 

Másik lehetséges gazdálkodási mód az, ha az állattenyésztést részben 

vásárolt takarmánybázisra és alomszalmára alapozzuk (részben nyitott ciklu-

sú, integrált gazdálkodás). Ebben az esetben a birtoknagyságot az állatállomány 

trágyatermelése és a föld trágyabefogadó képessége alapján tervezhetjük. Az ál-

latfajonkénti - hasznosításhoz kötött - évi trágyatermelés a 119. táblázatban ösz-

szefoglalt határértékek között mozoghat. 
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119. táblázat: Állatfajonkénti trágyatermelési határértékek 

Állatfaj (kor, nem) és tartásmód Trágyatermelés 

t/db/év 

Szarvasmarha  

– istállózott hízómarha 13-15 

– istállózott tehén, bika 10-11 

– növendék üsző, bika 6-8 

– legelő tehén 6-8 

– ökör 6-7 

– tinó 5-6 

– legelő növendékmarha 4-6 

– szopós borjú 1-2 

Ló  

– tenyészkanca, mén 7-8 

– igás kanca, herélt 5-6 

– csikó 5-6 

Juh  

– anya és tenyészkos 0,7-0,8 

– ürü 0,6-0,7 

– növendék juh 0,5-0,6 

Sertés  

– hízósertés 1,5-1,6 

– koca, kan 1,2-1,3 

– süldő 0,8-0,9 

Ebből kiindulva a példa szerinti 25 számosállat trágyatermelése szarvas-

marhatartás esetén a 120. táblázat szerint alakul. 

120. táblázat: 25 számosállat trágyatermelése SZARVASMARHATARTÁS 

Állományösszetétel Trágyatermelés (#) Területigény (ha) 

Megnevezés db t/db/év össz. t/év 20 15 10 

    t/ha/év trágyázás esetén 

Tehén 18 11 198 9,9 13,2 19,8 

Bika  1 11 11 0,5 0,7 1,1 

Hízómarha 3 15 45 2,3 3,0 4,5 

Növendéküsző 7  6 42 2,1 2,8 4,2 

Borjú  3 2 6 0,3 0,4 0,6 

Összesen 32 - 302 15,1 20,1 30,2 

Ez a táblázat arra hívja fel a figyelmet, hogy állattenyésztés földterület 

nélkül még akkor sem létezhet, ha a takarmány és az alomszalma a piacon besze-

rezhető. A terület szennyezésérzékenységétől (környezetvédelmi kapacitásá-

tól) függően 25 számosállat méretű állattenyésztés esetén hektáronként és évente 

10-20 t istállótrágya elhelyezésével számolhatunk, így a nagyobb környezetvé-

delmi kapacitású, jó és igen jó termékenységű területeken 15-20 ha, a talajvíz kö-

zelsége vagy a nagy áteresztőképesség miatt kis környezetvédelmi kapacitású, 

illetve a II. vízvédelmi zónába eső területeken viszont 25-30 ha minimális földte-

rületre van szükség ahhoz, hogy a keletkező istállótrágya biztonságosan elhelyez-
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hető legyen. Ez vagy ilyen méretű saját földterületet, tartós földbérletet, vagy 

olyan tartós szövetkezésben való szerződéses részvételt feltételez, ahol a szö-

vetkezés egészére teljesül a biztonságos trágyaelhelyezés követelménye (szövet-

kezés ilyen méretű növénytermesztést folytató gazdával). Ez utóbbi esetben az 

állattenyésztő szállít istállótrágyát a növénytermesztőnek, a növénytermesztő pe-

dig takarmánnyal és alomszalmával látja el az állattenyésztőt. 
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5.6. A BIRTOK LÉTESÍTMÉNYEINEK TERVEZÉSE 

 

A birtok létesítményeinek, épületeinek, telepeinek, közműveinek, útjai-

nak tervezése az előző fejezet szerinti alapadatoknak, a földhasználat alapvető 

jellemzőinek megfelelően kell, hogy történjen. A földhasználati terv eredménye-

képpen kalkulált mennyiségekhez, vagyis 

 a művelésbe vett földterületek méreteihez, talajtulajdonságaihoz, 

domborzati viszonyaihoz, 

 a termesztett növényfajokhoz és -fajtákhoz, 

 a várható termésmennyiségekhez, 

 az eltartható állatok számához, 

 a rendelkezésre álló munkaerőhöz 

technológiai folyamatokat kell rendelni, a „mit csináljunk?” kérdésre kapott vá-

lasz után meg kell válaszolni a „hogyan és pontosan hol is csináljuk?” kérdések 

sorát. 

A rendelkezésre álló területen belül, ismerve a helyszín adottságait, lehe-

tőségeit és korlátait, el kell készíteni: 

 a birtok különböző célra hasznosítható területeinek lehatárolását,  

 a birtokon tervezett tevékenységek technológiai folyamatterveit, 

 a konkrét technológiai folyamatok terület-, gép-, energia-, víz- és épület-

igényének számításait. 

A számítások eredményeképpen számszerűsített, konkrét formában meg 

kell fogalmazni a birtok 

 egyes folyamatainak funkcionális kapcsolatait, 

 gépigényét, 

 közműigényét, 

 épületigényét, 

melyek alapján a következő terveket kell elkészíteni. 

5.6.1. Területfelhasználási, beépítési terv 

A birtok összes területét feltüntető tervlapon (helyszínrajz) meg kell hatá-

rozni a különböző célra hasznosítható területek méreteit, határait, a munkák vég-
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zéséhez szükséges hálózatok (belső üzemi utak, víz, gáz, csatorna, elektromos 

vezetékek) nyomvonalait, az épületeinek helyét, fő alaprajzi méreteit, funkcióit. 

A beépítési tervben a területen jellemző uralkodó szélirányt, az épületek 

rendeltetésének megfelelő tájolási igényeit, a benapozási viszonyokat, a tradicio-

nális, bevált telepítési megoldásokat, a különböző szempontokból indokolható 

védőtávolságok betartását figyelembe kell venni. 

A birtok beépítési tervének kialakításakor a több ütemben való megvaló-

sítás, a későbbi bővítések lehetőségeinek helyigényét biztosítani kell. 

A terv léptéke a birtok méreteitől függően 1:1000 - 1:500 - 1:200. A terv 

a birtokra vonatkozó engedélyezési dokumentáció része. 

A fenti tervnek a szakági tervezéshez szükséges összes lényeges információt 

tartalmaznia kell, hogy a szakági tervezők a maguk munkáját önállóan végezhessék. 

5.6.2. Szakági tervek  

a.) Technológiai tervek 

A technológiai tervek meghatározzák a birtok működéséhez (földműve-

lés, állattartás, termékfeldolgozás) szükséges eszközök, gépek méreteit, helyigé-

nyét, víz és energiaigényét, a technológiai folyamatok klímaigényét, a keletkező 

termékek és melléktermékek mennyiségét, az azok elhelyezésével kapcsolatos 

követelményeket. Ily módon fontos kiinduló adatokat szolgáltatnak az épület-, 

közmű-, és épületgépészeti, elektromos tervek készítői számára. 

Technológiai tervek szükségesek lehetnek kiviteli terv szinten is, ha egyedi, a 

birtok számára gyártandó berendezések, gépek alkalmazása szükségessé válnak. 

Ha készen vásárolható berendezések, gépek felhasználására kerül sor, 

akkor konszignációra, berendezési és géplistára van szükség, egyrészt a fenti 

adatszolgáltatások, másrészt a gépek, berendezések beszerzése érdekében. 

A technológiai terv, műszaki leírással együtt - kivéve a kiviteli terv szintű 

munkarészeket - az engedélyezési dokumentáció része. 

b.) Épülettervek 

Az épületek terveit egyrészt a beépítési terv, másrészt a technológiai ter-

vek alapadatai szerint kell elkészíteni. Az épületek terveit programterv szinten 
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1:200-as léptékben, engedélyezési szinten 1:100-as léptékben, kiviteli terveket 

1:50-es léptékben, a szükséges részlettervekkel és az alábbi szempontok figye-

lembe vételével kell elkészíteni. 

 Az épületek kialakításakor törekedni kell a helyben, közelben elérhető 

anyagok felhasználására, állattartó épületek esetén az állatok biológiai 

- etológiai igényeinek kielégítésére. 

 Az épületek elhelyezése, anyaghasználata – a funkcionális igények ki-

elégítése mellett – hozzájárulhat a táji jellegzetességek erősítéséhez, a 

táji adottságokhoz való alkalmazkodás hagyományainak megőrzésé-

hez, emiatt kialakításukra nagy súlyt kell fektetni. 

 Az épületek kialakítása során feltétlenül számításba kell venni műkö-

désük várható időtartamát, el kell kerülni a túlméretezett vagy alulmé-

retezett időtartamú épületek építését.  

 Az épületek kialakításánál a várható technológiai változtatások lehető-

ségeire, a több ütemben való megvalósítás, bővíthetőség lehetőségeire 

is gondolni kell. A rugalmasan alakítható alaprajzi rendszerű épületek 

hosszabb ideig, kisebb átalakítási költségekkel üzemeltethetők. 

c.) Épületgépészeti, elektromos hálózati tervek 

Az épületek terveivel és a technológiai tervekkel párhuzamosan készül-

nek. Az épületek megfelelő kialakításával – jó szellőztetési lehetőségek, megfele-

lő hőszigetelő-képességű szerkezetek, jó tájolás, passzív napenergia-hasznosítási 

lehetőségek – sok gépészeti, technológiai beruházás elkerülhetővé válik, hozzájá-

rulva a gazdaság energiatakarékos üzemeltetéséhez. 

Az épületek gépészeti, energetikai tervezése során a helyi energiaforrá-

sok alkalmazásának lehetőségeit feltétlenül számításba kell venni. 

Az épületgépészeti és elektromos hálózatok terveit a helyileg illetékes 

közműhatóságokkal engedélyeztetni kell. 

d.) Út- és közműhálózatok tervei 

A birtok belső közlekedési hálózatának racionális kialakítása az utak 

hossza, a megfelelő funkcionális kapcsolatok biztosítása, a közlekedőfelületek 

minősége alapvetően befolyásolja a birtok működtetésének gazdaságosságát, a 

szállítóeszközök elhasználódásának gyorsaságát. Emiatt a területfelhasználási-

beépítési terv kialakításánál illetve a részlettervek kidolgozásánál igen körülte-

kintően, a hosszú távú üzemeltetési szempontok figyelembevételével kell eljárni. 
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A közlekedési felületek kialakítása során is lehet több ütemű kivitelezés-

sel számolni, a helyszín föld-anyagainak mechanikai stabilizálásától a szilárd út-

burkolatok végleges kialakításáig. 

A birtok belső közműhálózatának terveit szintén a technológiai igények 

alapján, a helyi lehetőségekhez (meglévő hálózatokhoz való kapcsolódás lehető-

ségei, domborzati viszonyok) igazodva kell elkészíteni. Az úthálózatnak a dom-

borzati viszonyok által megszabott talajvédelmi tervhez is illeszkednie kell. 

A birtok belső közműhálózatának terveit a helyileg illetékes közműható-

ságokkal engedélyeztetni kell. 

A tervek mindegyikének készítése során szükséges mérlegelni, a terüle-

ten meglévő, használható létesítmények igénybevételének, rekonstrukciójának 

lehetőségét. 

A birtok kialakításának programja, az egyes létesítmények tervezése és 

üzemeltetése során fontos, általános szempontként kell figyelembe venni a terme-

lési céloknak való megfelelés mellett a hosszabb távon hasznot eredményező 

környezetkímélés, alkalmazkodás, tájba illőség szempontjait, mert: 

 a megtermelt termékekkel kapcsolatos értékítélet szempontjai között 

egyre erősödnek a termék származási helyének környezeti minőségét 

értékelő szempontok, valamint 

 a jelenleg válságokkal küszködő mezőgazdasági üzemek problémáinak 

egyik fontos okozója éppen a környezetükkel való összhang hiánya. 

A jövő mezőgazdasági birtokaival szemben nem pusztán az a köve-

telmény, hogy értékes élelmiszert termeljenek, hanem egyre fokozottabban 

az is, hogy járuljanak hozzá a tájak, a természet védelméhez, környezetünk 

funkcionális és esztétikai minőségének megőrzéséhez, javításához valamint a 

vidék társadalmának fenntartásához, értékeinek védelméhez. 
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5.7. KÖZGAZDASÁGI TERVEZÉS  

 

A közgazdasági tervezés célja az, hogy pénzértékben is kimutatható ké-

pet kapjunk a birtokok kialakításával és működtetésével együtt járó anyagi előnyök-

ről és áldozatokról. A következőkben - a terjedelem szabta korlátoknak megfelelően - 

röviden összefoglaljuk a közgazdasági tervezés legfontosabb lépéseit. 

A teljeskörű gazdálkodás tervének elkészítésekor a terület állateltartó ké-

pességéből, az állattenyésztés erre alapuló méretéből és annak takarmányigényé-

ből kell kiindulni. Ezt követően alakíthatjuk ki a vetésszerkezetet, majd a növény-

termesztés technológiai terveit. A termelési költségek számítása után kerülhet sor 

a feldolgozási-értékesítési terv elkészítésére. Következő lépésként pedig - a szük-

séges beruházások számbavétele alapján - a finaszírozás lehetséges módozatait 

kell feltérképeznünk. Végül dinamikus beruházás-gazdaságossági mutatók képzé-

sével és érzékenység vizsgálatokkal lehet a vállalkozás hosszú távú - ökonómiai - 

fenntarthatóságát megvizsgálni. A továbbiakban a felsorolt lépések sorrendjében 

ismertetjük a számítások elveit és a kapott eredményeket. 

Elsőként a már korábban meghatározott, földhasználati, működési és 

létesítményi elképzeléseket (terveket) kell közgazdaságilag is értékelhetővé 

tennünk. Ez legfőképpen az alábbi számítások elkészítését jelenti, melyek nagy 

része a „naturális” tervezési fázisban is történhet: 

 a gazdaság vetéstervének az elkészítése, a tervezési periódus minden 

évére; 

 a növénytermesztés technológiai tervezésén alapulva a növényter-

mesztés működési költségeinek számítása; 

 az állatállomány-változási terv alapján a takarmányozási- és egyéb 

állattartási költségek számítása; 

 az árunövények értékesítési terve alapján a növénytermesztés árbevé-

telének számítása; 

 az állattartás értékesítési terve alapján az állattartás árbevételének 

számítása; 

 a szükséges beruházások éves szintű kimutatása, amortizációs kul-

csok szerinti bontásban. 

A felsorolt számításokat havi bontásban, több (5-10) évre célszerű kidolgoz-

ni, mivel csak így kaphatunk megfelelő képet a bevételek és költségek, valamint a 

hitelezéssel és az adózással kapcsolatos terhek éven belüli és évek közötti alakulásá-
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ról. Ezek számbavétele adja az alapját a finanszírozás-finanszírozhatóság meghatáro-

zásának, mely a gazdaság működési paramétereinek, valójában a megvalósíthatóság 

talán legkritikusabb pontja. Ezért kell a tervezés során nagy figyelmet szentelnünk a 

hitelfelvételekkel és azok törlesztésével kapcsolatos, valamint a működés során je-

lentkező pénzmozgások valósághű „követésének”. Csak ez adhat megfelelő alapot a 

birtok hosszú távú jövedelmezőségének meghatározásához. 

A számítás kifejezetten pénzügyi szemléletű: arra ad választ, hogy a be-

ruházás valamint a működés évenkénti költségeivel csökkentett bevételek mekko-

ra jövedelem realizálását teszik lehetővé. Abban az esetben, ha a beruházások 

nagyrészt hitelből valósulnak meg, az adózott eredménynek a felvett hitel tőkeré-

szének a törlesztésére is fedezetet kell biztosítania. A számítás menetét – mely az 

un. cash-flow kalkulációját jelenti – a 121. táblázatban foglaltuk össze. 

121. táblázat: A Cash-flow számítás menete (társas vállalkozások esetében) 

Megnevezés A számítás módja 

Összes árbevétel az állattenyésztés, a növénytermesztés és a feldolgozás összes 

árbevétele. 

Összes működési költség az állattenyésztés, a növénytermesztés és a feldolgozás összes 

működési költsége, az állattenyésztés esetében csak a vásárolt 

takarmányokat és az egyéb költségeket vesszük itt figyelembe, 

mivel a takarmányok önköltségét a növénytermesztésnél már 

“elszámoltuk”. 

Általános költség a tevékenységekhez nem köthető, a gazdaság-szintjén meghatá-

rozható költségek összege (az összes működési költség adott 

százalékában is megadható). 

Beruházási hitel  

kamattörlesztése 

a hosszú távú hitelállomány utáni éves kamattörlesztés értéke. 

Forgóeszkösz hitel  

kamattörlesztése 

a rövidlejáratú hitelállomány utáni kamattörlesztés értéke. 

Összes kamatteher a hosszú- és rövidtávú hitelállomány utáni kamattörlesztések 

összege. 

Amortizáció a meglévő és a beruházni tervezett tárgyi eszköz állomány után 

elszámolható értékcsökkenés éves összege. 

Társasági adóalap összes árbevétel – összes működési költség – általános költség – 

összes kamatteher – amortizáció. 

Társasági adó a társasági adó összege. 

Adózás utáni jövedelem társasági adóalap – társasági adó. 

Tőketörlesztés a felvett hitelek utáni tőketörlesztés éves nagysága, amit a jelen-

legi társasági adószabályok alapján csak az adózott eredmény 

terhére lehet elkönyvelni. 

Beruházások  a tervezési időszak alatt a beruházott állóeszköz-állomány egy 
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Megnevezés A számítás módja 

maradványértéke része (főként az "épületek" csoportba tartozók) nem amortizá-

lódnak el teljesen, így az amortizáció utáni "maradék" nettó ér-

téket a cash-flow utolsó évében pozitív előjellel (egyfajta bevé-

tel jelleggel) célszerű figyelembe vennünk. 

"ÉVES CASH-FLOW" adózás utáni jövedelem – tőketörlesztés – pótlólagos hitel + be-

ruházások maradványértéke (utóbbi csak az utolsó évnél). 

A Cash-flow terv alapján nyílik lehetőség az un. dinamikus beruházás-

gazdaságossági mutatók (NPV, IRR) képzésére. 

A mezőgazdasági beruházások egyik sajátossága, hogy viszonylag hosszú 

élettartamúak. Ezért a beruházás valójában egy hosszú távú befektetés, 

ahol a beruházás élettartamának kezdetén felmerülő költségek csak több 

év árbevételéből térülnek meg. Emiatt alapvető jelentőségű az olyan 

számítási eljárások alkalmazása, melyek az egyes években felmerülő be-

vétel-költség értékeket a jelentől mért időbeli "távolságuk" figyelembevé-

telével súlyozzák. E súlyozás legkézenfekvőbb eszköze a kamat, melynek 

nagyságával befolyásolható a jövőbeli értékek jelenre gyakorolt hatása. 

A kamat egyben a gazdasági bizonytalanság (egyik) fokmérője is: minél 

magasabb, annál többet ér pl. két azonos nagyságú bevétel közül az, 

amelyik a jelenhez közelebb merül fel. 

Az alábbiakban ismertetésre kerülő mutatókat a hosszú távú befekteté-

sek gazdaságosságának értékeléséhez egyre elterjedtebben használják. A muta-

tók értelmezése a következő: 

Nettó jövedelem jelenlegi értéke (Net Present Value, NPV) 

A nettó jövedelem jelenlegi értéke különbség jellegű mutató, mely azt fe-

jezi ki, hogy mennyi a beruházás alatt megtermelt nettó nyereség a beru-

házás időpontjára diszkontálva. A beruházás megtérüléséhez legalább 0-

nál nagyobb NPV szükséges. Bármely beruházást tehát csak akkor érde-

mes - tisztán ökonómiai szempontok alapján - megvalósítani, ha a beru-

házás NPV-je nagyobb mint nulla, azaz az élettartama alatt a befektetett 

összeg legalább egyszer megtérül. VaIójában a kompetitív (egymással 

ugyanazon forrásért versengő) tervváltozatok összehasonlítására alkal-

mas, hiszen a NPV nagysága függ az alkalamazott kalkulatív kamatláb 

nagyságától (ez utóbbi növekedésével csökken a NPV). A NPV úgy szá-

molható ki, hogy a keletkező bevételek jelenlegi értékéből kivonjuk a fel-
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merülő költségeket, melyek egyrészt az egyszeri beruházás-ráfordítások, 

másrészt a folyamatos fenntartás jelenlegi értéken számított költségei. 

Belső kamatláb (Internal Rate of Return, IRR) 

A belső kamatláb megmutatja, hogy mekkora az a kalkulatív kamatláb, 

amely mellett a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei a 

bevételekből éppen egyszer megtérülnek. Ez a fedezeti pont, ekkor még 

nem képződött nyereség (ekkor nulla a NPV). Ilyen értelemben a belső 

kamatláb a beruházás "belső" jövedelmezőségét mutatja. A befektetés 

annál jövedelmezőbb, minél magasabb a belső kamatláb. A beruházást 

akkor érdemes megvalósítani, ha annak belső kamatlába meghaladja a 

betéti kamatláb nagyságát, illetve a beruházás kölcsönből történő megva-

lósítása esetén a belső kamatláb meg kell, hogy haladja a kölcsön után 

fizetendő kamatláb mértékét. Ilyen értelemben a belső kamatláb a beru-

házás hitelképességét (is) mutatja. 

Megtérülési idő 

Tulajdonképpen az előző mutatókból származtatott érték. Megmutatja, 

hogy a befektetett tőke a vállalkozás működésének hányadik évében fize-

tődik vissza, térül meg. 

A mégoly körültekintő tervezés végeredménye is sok bizonytalansággal 

lehet terhes, amit nem feltétlenül a tervezési metodika, hanem sokkal inkább a 

gazdasági környezet gyors változása okoz. Ezért alapvető jelentőségű, hogy a ter-

vezés során minél több változatot készítve igyekezzünk a bizonytalanságból ere-

dő kockázatot csökkenteni. 

A tervezés célja ugyanis nem egy végleges cselekvési program kidolgo-

zása, hanem - lehetőség szerint minél több „mi lenne, ha?” jellegű vizsgálat 

eredményéből kiindulva, a korábbi elképzeléseket mindig „újratervezve” – fo-

lyamatos alkalmazkodás a gazdasági környezet változásaihoz. 

A tervezés ilyetén kivitelezése a korábbiakhoz képest - legalábbis ha-

gyományos, manuális módszerekkel - nagyon sok többletmunkát igényel. A szá-

mítástechnika alkalmazásával azonban e nehézségek mérsékelhetők, sőt meg-

szüntethetők. Nem szükséges ugyanis az egymást követő terveket újra és újra 

manuálisan végigszámítani, hanem elég, ha a tervezés összefüggéseit, számítási 

eljárásait egyszer rögzítjük. Ezután a szükséges adatváltozások következményei 
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a számítógépes újraszámítás eredményeként közvetlenül megfigyelhetők, ele-

mezhetők.  

E célra manapság leginkább a táblázatkezelő programok (pl. Excel) 

használata tűnik a legmegfelelőbbnek. Amennyiben a gazdaságossági számítá-

sokhoz számítógépes környezetet, táblázatkezelő programot használunk, akkor az 

így elkészített kalkulációs modell segítségével lehetővé válik: 

1. a potenciális növénytermesztési, állattenyésztési termelési technológiák 

művelet szintű kidolgozása és a várható költségek, bevételek meghatáro-

zása, a lehetséges termelési változatok közgazdasági elemzése, alapvető-

en üzemgazdasági mutatók kidolgozásával, 

2. a szükséges beruházási költségek, működési költségek valamint az árbe-

vételek évenkénti értékeiből cash flow számítás, 

3. dinamikus (az időtényezőt is figyelembe vevő) mutatók képzése (NPV, 

IRR, stb.) a lehetséges mezőgazdasági tevékenységek tőkehasznosító, il-

letve profittermelő képességének kimutatása érdekében, 

4. néhány fontosabb input paraméter változásának nyomon követése a ter-

vek sarokszámaiban (számítógépes érzékenységvizsgálatok). 

A modell valójában egymásra épülő számítógépes táblázatok rendszeré-

ből áll. Ezzel teremthető meg annak a lehetősége, hogy főként az árakban és a 

termelés naturális mutatóiban (pl. szántóterület nagysága, állatállomány csopor-

tok, állatlétszám, hozamok, takarmányigények, stb.) végrehajtott változtatások 

viszonylag könnyen végigvezethetők legyenek az összes táblázatban. Ezenkívül 

természetesen bármilyen, az alapadatokat érintő változás azonnal megjeleníthető 

az eredményekben. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS 

6.1. A KÖNYV GONDOLATI ÍVE ÉS TARTALMA  

 

6.1.1. A gondolati ívről 

6.1.1.1. Az alapprobléma 

Könyvünk alapproblémáját az alábbi két egymásnak feszülő – napjaink 

szakmai közvéleményét át meg átszövő – véleménycsokor vázlatos, címszavas 

bemutatása jellemezheti a legjobban. 

Az 1. véleménycsokor szerint „az iparszerű, nagy mesterséges energia-

igényű, erősen kemizált és automatizált mezőgazdálkodás Magyarország 

agroökológiai potenciálja kihasználásának legmegfelelőbb rendszere. A jelentke-

ző problémák a tulajdonosváltás miatti felaprózottságból valamint a technológiai 

hibákból fakadnak. Az ipari eredetű anyagok, eszközök és energia felhasználásá-

nak visszaesése komoly károkat okoz az országnak. Nem szabad „szétverni” a 

magyar mezőgazdaság korábban kialakult rendszerét, vagy ahol az már bekövet-

kezett, ott sürgősen állami intézkedéseket kell hozni, és költségvetési támogatást 

kell nyújtani „helyreállításához”. A végrehajtásba „becsúszó” hibákat kell kikü-

szöbölni, a technológiákat és a biológiai alapokat kell tökéletesíteni, és növelni 

kell a technológiai fegyelmet. A technikai, technológiai modernizáció, a termelési 

hatékonyság és a piaci versenyképesség növelése nem engedi meg versenyhát-

rányt okozó szociális, foglalkoztatási vagy éppen környezeti szempontok figye-

lembe vételét. „Nekünk termelnünk kell! Az egyebeket hagyjuk a zöldekre és a 

szociál- illetve foglalkoztatáspolitikára!” Ismét az 1980-as évek közepének meg-

felelő szintre kell a termésátlagokat és a terméktömeget felfuttatni. Mi 16 millió 

tonna gabonát is képesek vagyunk termelni. A demográfiai robbanás és a soka-

sodó világélelmezési problémák tükrében egyébként is ez az egyetlen etikailag 

elfogadható, egyben gazdaságilag racionális fejlesztési irány, és az európai fo-

lyamatok is erre tartanak. Mindezt leghatékonyabban a tőkés nagybirtok képes 

megvalósítani, a földet és a fejlesztési forrásokat tehát azoknak kell adni, akik azt 

a piaci versenyben a legjobb hatásfokkal tudják felhasználni.” 

A 2. véleménycsokor szerint „az iparszerű gazdálkodás teljesítette tör-

ténelmi feladatát. Ez a gazdálkodási rendszer nem a helybelieknek ad munkát, 
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egészséges környezetet és ehető táplálékot, hanem a helyi hagyományokkal és 

kulturális értékekkel szemben szinte kizárólag a beszállító iparok és az ezeket zö-

mében megtestesítő multinacionális cégek érdekeit szolgálja. Ez a rendszer a 

természeti és társadalmi környezetet egyaránt veszélyezteti, energetikai és köz-

gazdasági szempontból is irracionális, hosszú távon fenntarthatatlan, termékei 

rossz minőségűek, kemikáliákkal szennyezettek, táplálkozásfiziológiai értékük 

rossz, fogyasztásuk komoly humán-egészségügyi kockázatokat hordoz, problé-

mákhoz vezet, és a fizetőképes piacokon – ott, ahol a fogyasztók már „saját bőrü-

kön” tapasztalták pl. allergia, rák, hiánybetegségek, stb. formájában ezeket a 

problémákat – alig értékesíthetők. A világélelmezési problémákat nem az eddig is 

intenzíven művelt régiók ipari ráfordításainak további növelésével lehet megol-

dani, hanem annak a helyzetnek a felszámolásával, amelyben egy svájci vagy egy 

amerikai állampolgár az erőforrások és a javak több mint negyvenszeresével 

rendelkezik, mint egy szomáliai, egy afgán vagy egy etióp. Álságos, demagóg és 

az igazi lobbiérdekeket elfedő tehát ilyen körülmények között az élelmezési prob-

lémákra és a demográfiai robbanásra hivatkozva követelni a nagyobb ráfordítást 

és a több ipari eredetű anyag- és energiafelhasználást. E problémák a rendszer 

logikáján belül maradó „technológia-tökéletesítéssel”, technikai modernizáció-

val nem oldhatók meg. Olyan gazdálkodási stratégia-, rendszer- és szerkezetvál-

tásra van szükség, amely a környezet érzékenységét, terhelhetőségét, termelési 

adottságait, valamint a mezőgazdálkodás egyéb (környezeti, regionális foglalkoz-

tatási, szociális, kulturális stb.) feladatait is figyelembe veszi. Ezt leginkább a kis- 

és középbirtokok dominanciájára épülő családi gazdasági modell képes megvaló-

sítani, ám hogy a piaci versenyben ez a szerkezet ne induljon hátránnyal a nagy 

latifundiumokkal és multinacionális cégekkel szemben, közösségi forrásokból 

minden erővel támogatni kell e birtokok társulásait, egyenrangú (nem nagy integ-

rátoroknak kiszolgáltatott, de nem is „kolhoz típusú”!) szövetkezéseit. Ez a több-

funkciós agrár- és birtokszerkezeti modell az Európai Unióban is egyre nagyobb 

teret hódít meg magának, s nekünk EU-csatlakozásunkkal azokhoz az erőkhöz 

kell társulnunk, amelyek ezt az ökoszociális piacgazdasági elvekre épülő európai 

modellt kívánják a Közös Agrár és Vidékpolitika centrumába helyezni.” 

A kétféle helyzetértékelés és az ebből következő jövőkép alapjaiban eltér 

egymástól. E vita láttán az embernek egyúttal az a gyanúja támad, hogy a vitat-

kozó felek „mezőgazdálkodás” alatt nem ugyanazt, sőt megkockáztathatjuk, tel-

jesen mást értenek. 

A stratégiaváltás lehetőségeinek illetve szükségességének mérlegelése 

során mi is az iparszerű mezőgazdálkodás kritikai elemzéséből indultunk ki. A 
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környezetbarát termelési rendszerek, technológiák fejlesztési irányainak, lehető-

ségeinek és szükségességének reális megítélése ugyanis nehezen képzelhető el a 

múlt fő fejlődési tendenciáinak felvázolása, adottságaink és a kialakult helyzet 

kritikai elemzése, bizonyos stratégiai alapkérdések megfogalmazása, az azokra 

adható válaszok mérlegelése, a lehetséges reális alternatívák számbavétele nél-

kül. Ezek alapján írható körül egy jelenlegi ismereteink szerint leginkább elfo-

gadhatónak tűnő mezőgazdálkodási rendszer, határozhatók meg jellemzői, 

követelményei, alapelemei, fő összetevői, vizsgálhatók a különböző földhaszná-

lati rendszerek, azok energetikai, közgazdasági, társadalmi összefüggései, vi-

dékfejlesztési, térségfejlesztési, területi integrációs szerepe.  

6.1.1.2. A fejlődés folyamata és felismerései 

Ami a kérdéskör történeti részét illeti, a magyar mezőgazdaság fejlődését 

az elmúlt évtizedekben a közvetlen és közvetett energiabevitel rohamos növe-

kedése jellemezte. A gyors ütemű iparosodó fejlődés hatására 25 év alatt a terü-

letegységre jutó hozamok megkétszereződtek, ugyanakkor alapjaiban megválto-

zott a parasztság évszázadok alatt kialakult hagyományos – a természeti folyama-

tokhoz közelálló – életmódja, a termelési módszerek, az alkalmazott fajták, a táp-

anyagellátás, a növényvédelem egész rendszere. E gazdálkodás – elsősorban 

mennyiségi jellegekben megmutatkozó – kezdeti látványos sikerei azt sugallták, 

hogy az ipari folyamatokhoz hasonlóan szabályozható és környezetétől egyre in-

kább függetleníthető a mezőgazdálkodás, ami úgy valósítható meg, ha a „kikap-

csolt” természeti erőforrások pótlására a rendszerbe egyre több mesterséges 

(fosszilis) energiát viszünk be, és a környezetet céljainknak megfelelően átalakít-

juk, majd mesterségesen szabályozzuk.  

A környezetnek az elhatározott feladatok és tevékenységek igényei 

szerinti átalakításával, a természeti erőforrások kikapcsolásával járó roha-

mos mesterséges energiaráfordítás-növelési kényszer azonban olyan önmagát 

gerjesztő folyamat, amely már a termésátlagok növekedése időszakában is káros 

tendenciákat indít el a környezetben és a helyi társadalomban, majd ezen rejtett 

folyamatok káros környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai a felszínen is jól 

látható módon megjelennek. A jelek arra utalnak, hogy a magyar mezőgazdaság 

az 1980-as évek végére ebbe a „fejlődési” szakaszba jutott.  

A mezőgazdaságot ebben az állapotában érte a politikai-gazdasági rend-

szerváltás valamint a tulajdonosi- és birtokstruktúra átalakulása. Sokan önmagá-

ban ennek tulajdonítják a termésátlagok és termelési eredmények hirtelen romlá-

sát, mi azonban úgy gondoljuk, hogy ehhez maga a leírt és a könyvünkben bemu-
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tatott folyamat és gazdálkodási logika legalább ilyen – ha nem nagyobb – mér-

tékben hozzájárult. Az energiaintenzív rendszer ugyanis abban a pillanatban 

összeomlik, ha abból – akár pénz szűkében, akár más megfontolásból – kivesz-

szük a természeti erőforrásokat helyettesítő műtrágyákat, növényvédő sze-

reket, ha megszüntetjük vagy erősen korlátozzuk a közvetett és közvetlen 

energiabevitelt, miközben a gazdálkodás egyéb összetevőit, logikáját, rend-

szerét nem változtatjuk meg. Ilyen körülmények között a kimutatható drasztikus 

ráfordításcsökkenés – megfosztva az iparszerű gazdálkodást lételemeitől – nyil-

vánvalóan döntő mértékben hozzájárult a visszaeséshez. 

Mindezen belső folyamatokon túl azt is látni kell, hogy a világ és külö-

nösen Európa iparosodott és erős piacgazdaságú országaiban a vidéki tájnak 

és környezetnek a szerepe, megítélése jelentős változáson ment át. A vidéki tér-

ség hagyományosan szinte egyetlen, vagy messzemenően domináló feladata – az 

élelmiszerek, a növénytermesztési és állattenyésztési nyersanyagok előállítása – 

mellett előtérbe kerültek az egyéb – „társadalmi szolgáltató” – funkciók, ame-

lyek közül külön kiemelésre érdemes a környezet-, természet- és tájvédelmi, va-

lamint a fogyasztási és szolgáltatási funkciók széles köre.  

Rá kellett ébredni ugyanis, hogy a vidéki térség nem csupán a mező-

gazdasági termelés színtere, hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is, 

és ha beavatkozásainkat kizárólag a termelés hatékonyságának növelése vezérli, 

akkor az élettérfunkciók komoly veszélybe kerülhetnek. Ilyen körülmények kö-

zött a környezet degradálódása nem csupán a termelés visszaeséséhez vezet, ha-

nem az emberi létfeltételeket is komolyan veszélyezteti. A természetvédelem, a 

vidék és a mezőgazdaság egymásrautaltsága elkerülhetetlenné teszi e terüle-

tek összehangolását, a védelmi, termelési és fogyasztási célú környezethasználat 

rendszerének átalakítását.  

Mindez vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy a vidéki térség fejlesztése 

során a mezőgazdálkodás fogalmának lényegesen tágabb értelmezésére, egyre 

inkább környezetgazdálkodási tartalommal való megtöltésére van szükség, va-

gyis a természet- és környezetvédelmi (stabilizálási), a termelési és társadal-

mi, fogyasztási-szolgáltatási funkciókat egyaránt figyelembe kell venni. 

Hosszú távon csak az a gazdálkodás lehet fenntartható (értékőrző), amely beavat-

kozásait e hármas funkció szempontjából vizsgálja.  

Alapvetően tehát az iparszerű mezőgazdálkodás problémái, válságtünetei 

vezettek azokhoz az európai felismerésekhez, amelyek előkészítették a több-

funkciós európai agrármodell kialakulását, és amelyek segítik ennek közös 
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agrár- és vidékpolitika rangjára emelését. Ez a következő legfontosabb összetevő-

ket, közös elemeket rögzíti: 

 értékes beltartalmú, szermaradvány mentes, egészséges és biztonságos 

termékek előállítása; 

 a meg nem újítható nyersanyagok és energia takarékos felhasználása; 

 a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elke-

rülése; 

 a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása; 

 a vidék kulturális és agrikulturális értékeinek megőrzése; 

 munkalehetőség és elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb 

ember számára. 

További fontos felismerés az is, hogy – amint azt a könyvünkben bemu-

tatott, kiragadott példák is jelezték – e feladatok egyidejű megoldására az ed-

dig volt, iparszerű, nagy mesterséges (fosszilis) energiaigényű, kemizált, a me-

zőgazdálkodás céljai közül egyedül a tömegtermelést, a tőkemegtérülést szem 

előtt tartó gazdálkodás nem alkalmas. Az ökoszociális piacgazdaság közegébe 

ágyazott többfunkciós mezőgazdálkodás az iparszerű rendszertől eltérő 

megoldásokat követel.  

Ezekből fakad az a következő lényeges felismerés, hogy nem elég az ed-

digi stratégia, rendszer technológiáit tökéletesíteni, hanem új stratégiára és 

ehhez illeszkedő, ennek gyakorlati megvalósítási kereteket adó megoldások-

ra, rendszerekre van szükség. Ez az új stratégia az úgynevezett „multifunkcio-

nális” mezőgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás, a „régi-új” európai 

agrármodell, melynek feladatait két nagy körbe sorolhatjuk:  

 az alapvetően a piac által szabályozott termelési feladatok, melyek az 

élelmiszerek előállításán túl a nem élelmiszer célú termékek (meg-

újítható nyersanyagok, energiaforrások stb.) előállítását is egyre in-

kább magukba foglalják, valamint  

 a körzettel, a tájjal, a földdel kapcsolatos környezeti, társadalmi, fog-

lalkoztatási és kultúrfeladatok.  

Ez utóbbi funkciók olyan „nem importálható közjavakat” (élelmezés-

biztonság, a kultúrtáj ápolása, a biodiverzitás fenntartása, a társadalmi és biológi-

ai élettér megőrzése, az ökológiai infrastruktúra fenntartása, ökológiai stabilitás, 

népességmegtartás, munkaerő kiegyenlítés, a vendégfogadás és idegenforgalom 

alapjának biztosítása, paraszti értékek ápolása stb.) testesítenek meg, amelyek 
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létrejötte a piac hagyományos eszközeivel, az árakon keresztül nem szabályozha-

tó. Ezek ugyanakkor a sűrűn lakott európai vidék társadalmának és környezeti 

egyensúlyának fenntartásában növekvő szerepet töltenek be, így a mezőgazdaság 

e teljesítményeit közvetlen kifizetések formájában a társadalomnak hono-

rálnia kell.  

Az persze, hogy a mezőgazdaságnak a termelő vagy a társadalmi szol-

gáltató jellege, funkciója válik e hangsúlyozottá, attól is függ, hogy milyen – 

nagy agrárpotenciálú és környezeti szempontból kevéssé érzékeny, vagy pedig kis 

termelési potenciálú és érzékeny, sérülékeny, természeti értékekben gazdag – te-

rületeken, tájon vagyunk. Minél érzékenyebb, sérülékenyebb területen gazdál-

kodunk, annál fontosabbá válnak a mezőgazdaság ökoszociális szolgáltatásai, és 

válik a mezőgazdaság meghatározó formájává a környezet- és tájgazdálkodás. 

Míg kiváló agrárterületeinken az első – termelési – pillér kínál megélhetési lehe-

tőségeket, addig érzékeny, sérülékeny, kisebb agrárpotenciálú, ráadásul minde-

zekkel összefüggésben gazdasági értelemben általában hátrányos helyzetű, gya-

korta munkanélküliséggel sújtott térségeinkben a többfunkciós európai agrármo-

dell második pillére mentén, ökoszociális típusú gazdálkodási rendszerekhez kö-

tött közösségi kifizetések jelenthetnek igen komoly segítséget a mezőgazdaságból 

élő családok, települések és régiók számára. 

6.1.1.3. A környezet- és tájgazdálkodás és növénytermesztési összetevői 

E rendszer – a környezet- és tájgazdálkodás, a többfunkciós, hosszú tá-

von működőképes, fenntartható mezőgazdálkodás – alapelve az iparszerű rend-

szer függetlenedési alapelvével szemben a környezeti alkalmazkodás, vagyis 

az, hogy a földet mindenütt arra és olyan intenzitással használjuk, amire az a 

legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása nélkül elviselni. Bizton állíthat-

juk, hogy – amint a természetben, úgy a gazdálkodásban is – azok a rendszerek 

lesznek hosszútávon életképesek, amelyek a térben és időben változó feltéte-

lekhez a lehető legjobban képesek alkalmazkodni.  

A mezőgazdaság szerves fejlődésében évszázadok során kiválogatódtak 

azok a rendszerek, amelyek legjobban illeszkednek a környezeti feltételekhez, a 

legtökéletesebben „kifejezik, hasonítják saját környezetüket”. Ha tehát tartamos-

ságra, kiegyensúlyozottságra törekszünk, akkor nem uniformizálni, 

„macdonaldosítani, cocacolásítani” kell a világ mezőgazdaságát, hanem fel-

karolni, támogatni a – szerves fejlődésben kialakult, a tájak, termőhelyek adott-

ságaihoz alkalmazkodó, az idők során kiválogatódott – helyi rendszereket, segí-

teni azok korszerű továbbfejlesztését.  
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A helyi alkalmazkodás, a helyi erőforrásokra való támaszkodás nem csak 

ökológiai vagy társadalmi-regionális szempontból, hanem egyúttal gazdaságilag 

is racionális törekvés akkor, ha a gazdaságpolitika az ökológiai szempontokat és 

a helyi természeti, társadalmi és kulturális erőforrásokat képes értékükön kezelni. 

A környezet- és tájgazdálkodás – fenti alapelvének és törekvésének megfe-

lelő – kritériumai, meghatározó jellemzői vázlatosan az alábbiakban foglalhatók 

össze. 

 Az alkalmazkodási alapelvnek megfelelően a gazdálkodás során a 

tér gazdasági, környeti és társadalmi, regionális funkcióit egya-

ránt figyelembe veszi, és olyan rendszereket alkalmaz, amelyeknek e 

három dimenzióban mért összhatékonysága a legnagyobb. E rendsze-

rekben a három terület, dimenzió mindegyike fontos szerepet játszik, 

ám azok súlya a szerint változik, hogy milyen – nagy agrártermelési 

potenciálú, kevésbé sérülékeny, munkanélküliséggel kevéssé sújtott 

vagy kis termelési potenciálú, környezeti szempontból sérülékeny és 

társadalmi, regionális hátrányokkal küzdő – térségről, tájról van szó. 

 Nem a teret alakítja az elhatározott funkció igényeihez, hanem a tér, a 

táj, a hely adottságaihoz illeszkedő tevékenységeket, gazdálkodási 

formákat, rendszereket keres és alkalmaz. Ehhez felhasználja, fi-

gyelembe veszi az évszázados helyi tradíciókat, hagyományos módsze-

reket, helyi megoldásokat, a helyi természeti viszonyokat, valamint a 

helyben élő emberek és közösségeik érdekeit, törekvéseit.  

 Diffúz, kis léptékű, méreteiben a táj adottságaihoz illeszkedő megol-

dásokat használ, a lehető legnagyobb mértékben támaszkodik a helyi 

erőforrásokra, a helyi értékteremtésre, a helyi munkaerő és közössé-

gek részvételére. A külső, mesterséges erőforrás-ráfordítást, annak régión 

kívűlről történő beszállítását igyekszik minimalizálni, a helyben rendelke-

zésre álló természeti és társadalmi erőforrásokat azokkal csak a legszük-

ségesebb mértékben kiegészíteni.  

 A termelőt és a fogyasztót igyekszik egymáshoz közelebb hozni, 

növelve ezzel is a régió stabilitását, belső függetlenségét, élelmezés-

biztonságát és javítva a két egymásra utalt kör – a termelő és a fo-

gyasztó – bizalmi viszonyát. Jó példája ennek a közösség által támo-

gatott mezőgazdálkodás (CSA) terjedő rendszere. 

E gazdálkodási mód növénytermesztési alapelemei, fő jellemzői közül 

az alábbiak azok, amelyek rendszerbe foglalva úgy képesek jó minőségű és az 
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ökológiai, termőhelyi feltételeknek megfelelő mennyiségű élelmiszert és egyéb 

terméket előállítani, hogy közben fenntartják a környezet és a helyi társadalom 

egyensúlyát, biológiai sokféleségét: 

 a térfunkciók (védelem valamint termelési és fogyasztási célú környe-

zethasználat) harmóniájára törekvő földhasználat, térstruktúra ki-

alakítása, az ágazati arányok ökológiai harmonizációja; 

 emberléptékűség, az üzem- és táblaméretek megválasztása, a tér 

strukturálása ökológiai, talajvédelmi szempontok, tradíciók, 

kultúrökológiai, tájképi-, esztétikai, gazdasági, termelési valamint 

technológiai szempontok együttes mérlegelése alapján; 

 körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák használata; 

 a diverzitást (sokszínűséget) védő, speciális minőséget előállító és fog-

lalkoztatást biztosító gazdálkodási rendszerek alkalmazása; 

 táji-, termőhelyi alkalmazkodás a következő fő területeken: 

 a tájnak megfelelő gazdálkodási struktúra kialakítása, tájba illő bio-

lógiai alapok (növényfaj- és fajtaszerkezet) megteremtése, azok tár-

sítása, vetésváltásba, vetésforgóba illesztése (sokszínűség az egyol-

dalúság, pl. monokultúra helyett); 

 természeti tájanként differenciált agrotechnika (talajművelés, talaj-

védelem, talajerő-gazdálkodás, trágyázás, vetés, növényápolás, nö-

vényvédelem, betakarítás) alkalmazása, amely a lehető legteljesebb 

mértékben alkalmazkodik az eltérő agroökológiai adottságokhoz; 

 a tájak eltérő ökológiai állateltartó képessége, növényi produkciója 

és állatlétszáma közti harmónia megteremtése; 

 a parasztság, a vidéki népesség gazdává tétele, a helyi közösségek-

re, munkaerőre és értékekre építő gazdálkodási rendszerek használata. 

A környezet- és tájgazdálkodási felfogású mezőgazdálkodás tehát há-

rom nagy területet ölel fel, azok folyamatos összehangolását célozza. A mező-

gazdálkodás eszerint tehát nem más, mint: 

 az agroökológiai feltételek (ökológia), 

 a kultúrnövények és haszonállatok ezekkel szemben támasztott igényei 

(biológiai alapok) és 

 a két oldal összehangolását-, eltéréseik közelítését célzó módszerek, 

beavatkozások összessége (gazdálkodás).  
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Csak az a gazdálkodási mód, termesztési rendszer képes egyidejűleg a 

termelési- valamint a biológiai és társadalmi élettérfunkcióknak megfelelni, 

amely nem a teret, a környezetet alakítja az elhatározott tevékenységek, ágazatok 

igényeihez, hanem a környezeti feltételekhez alkalmazkodó, környezetébe be-

lesimuló, annak adottságait a lehető legnagyobb mértékben kifejező struktú-

rákat, tevékenységeket, ágazatokat használ. Más szavakkal ez a gazdálkodás 

az adottságokból – a környezeti feltételekből és a hagyományokból – vezeti le a 

törekvéseit, nem pedig fordítva. 

Az ilyen, alkalmazkodó környezet- és tájgazdálkodás nem egy-egy 

funkció (termelés) vagy ágazat (növénytermesztés) szempontjából kívánja az op-

timális megoldásokat megtalálni, hanem olyan rendszerek kidolgozását célozza, 

amelyek összességében kielégítik az értékfenntartó (sustainable) fejlődéssel, gaz-

dálkodással szemben támasztott követelményeket. Csak így kerülhető el ugyanis 

a részoptimumok eredőjeként előálló katasztrófa, csak ezzel a megközelítéssel 

elemezhetők a különböző területek kölcsönhatásai, vizsgálhatók azok összessé-

gének ökológiai, technológiai, ökonómiai és humán konzekvenciái, alakíthatók ki 

olyan földhasználati rendszerek, amelyek a termelés igényeit képesek úgy 

kielégíteni, hogy közben biztosítják a növény- és állatvilág, valamint az ag-

rártáj védelmét, a biodiverzitás, a tájkarakter fenntartását és a vidéki térsé-

gek harmónikus fejlesztését.  

6.1.1.4. Kihívások és lehetőségek 

Az e felismerésekre épülő fejlődési folyamat vezetett el tehát – sűrűn 

lakott vidéki térségekkel és még mindig nagy természeti értékeket hordozó ter-

mészeti és kultúrtájakkal jellemezhető – kontinensünkön a többfunkciós európai 

agrármodell és az e modellt megtestesítő környezet- és tájgazdálkodás elterjeszté-

sét szolgáló közös agrár- és vidékpolitika reformjához, támogatási rendszeré-

nek kiépítéséhez és közösségi költségvetési forrásainak európai megteremtésé-

hez.  

Ennek szellemében és EU-harmonizációs feladataink megoldása sorá-

ban született meg nálunk a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

(NAKP), majd az ennek bevezetéséről rendelkező 2253/1999 (X.7.) számú kor-

mányhatározat. A költségvetés az agrártámogatások között 2002-ben 2,2 milliárd 

Ft-ot, 2003-ban pedig 4,5 milliárd Ft-ot  különített el e támogatási-kifizetési rend-

szer kísérleti indítására. 2004-től, EU-csatalkozásunktól e program – beépülve a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe (NVT-be) – megteremti a környezet- és társa-

dalombarát agrárstratégiaváltás lehetőségének magyar kereteit. Ezzel az agrár-
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környezetgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás az integrált agrár- és vi-

dékfejlesztési politika ökoszociális pillérévé és az EU források megszerzésé-

nek fontos tényezőjévé is válik.  

Látnunk kell tehát, hogy belső fejlődési folyamataink és a külső kö-

rülmények egyaránt elkerülhetetlenné teszik gazdálkodási stratégiánk meg-

változtatását, környezet- és tájgazdálkodási irányú átalakítását és integrálá-

sát a vidék-, a terület- és térségfejlesztés, a regionális fejlesztés folyamatába.  

E tendenciákat és folyamatokat persze lehet nem szeretni, de nem le-

het azokról nem tudomást venni, úgy tenni, mint hogyha azok nem létezné-

nek. Mindezt könyvünkben nem azért elemeztük részletesen, mintha a megol-

dásokat kritika nélkül, saját tradícióink, adottságaink figyelmen kívül hagyásával, 

a szerves fejlődés folyamatába illeszkedő törekvéseink szolgai feladásával, kom-

paratív ökológiai, kultúrökológiai előnyeink „önkezű” megszüntetésének szándé-

kával, „szó szerint” másolnunk kellene, mint ahogy azt gyakran szemünkre vetik 

különböző irányokból, hanem éppen azért, hogy:  

 megértsük ezeket a folyamatokat; 

 integrálni, illeszteni tudjuk ezekhez saját nemzeti törekvéseinket; 

 elkerülhessük azokat a zsákutcákat, amelyeket az európai mezőgaz-

daság és vidék megjárt, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban 

 saját adottságainkból fakadó törekvéseink mentén érdemi és alkotó 

hatással lehessünk a régiók és a vidék Európájának fejlődési folya-

matára, amely frissítő hatásra Európának – akár bevallja, akár nem – 

láthatóan egyre nagyobb szüksége van.  

6.1.2. A tartalomról 

A vázolt nagyléptékű, történelmi jelentőségű agrár-, vidék- és környezet-

politikai stratégiaváltás azonban csak akkor sikerülhet, ha kiépül annak nemcsak 

fizikai, hanem mindenek előtt szellemi infrastruktúrája. Ehhez új ismeretekre, 

tudásra és gondolkodásmódra van szükség, amely sok esetben nem jelent mást, 

mint a szerves fejlődéshez való visszatérést, e fejlődés fonalának újbóli felvé-

telét, kialakult, évszázadok alatt csiszolódott, a tájakhoz illeszkedő gazdálkodási 

rendszereinek korszerű újrafogalmazását. Könyvünk ehhez kívánt a növény-

termesztés területén segítséget adni. Ennek szellemében és e gondolatok alapján a 

következő kérdésköröket tárgyaltuk.  

 Körvonalaztuk azt a helyzetet, amely jelzi, hogy a mezőgazdaság és a 

vidék – nálunk éppen úgy, mint Európában – válaszúthoz érkezett.  
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 Ennek keretében áttekintettük az agrárium és a vidék körül zajló vitá-

kat, azok hátterét, az azokban megfogalmazódó értékek és érdekek üt-

közését.  

 Elemeztük a mezőgazdaság fejlődését, annak alapkarakterét, és fő ál-

lomásait, majd részletesen vizsgáltuk az iparszerű mezőgazdálkodás 

jellemzőit, eredményeit és válságtüneteit, problémáit. 

 Az iparszerű rendszer kritikájából kiindulva vázoltuk azokat az alter-

natívákat, elvi lehetőségeket, stratégiai irányokat és rendszereket, ame-

lyek megoldást kínálhatnak e gazdálkodási, földhasználati mód prob-

lémáira, az agráriummal szemben támasztott követelmények, változó 

társadalmi igények kielégítésére.  

 Könyvünk központi fejezetében részletesen elemeztük a környezet- és 

tájgazdálkodás hátterét, elvi kereteit, jellemzőit, alapértékeit, tartalmát, 

földhasználati alapját, általános gazdálkodási szempontjait, rendező 

elveit, majd a fő technológiai elemek szerinti részletességgel mutattuk 

be növénytermesztési alapelemeit, fő összetevőit. 

 Nagy figyelmet szenteltünk a megvalósítás kereteit megteremtő ma-

gyar nemzeti programoknak és terveknek is, amelyek a jövő lehetősé-

geit és egyben legfontosabb teendőinket is meghatározzák. 

 Külön fejezetben foglalkoztunk a magyar tájak agroökológiai, gazdál-

kodási alapjellemzőivel, földhasználati, termőhelyi és növénytermesz-

tési alapkarakterével, majd a környezet- és tájgazdálkodás rendszeré-

nek megfelelő alkalmazkodó birtoktervezés alapkérdéseivel is. 

 A könyvhöz a tájékozódást segítő bőséges szakirodalmi forráslista és 

számos hasznos melléklet is csatlakozik, melyek közül kettő részletes 

módszertani eligazítást is ad Magyarország földhasználati zónarend-

szerének kialakításáról, illetve a termőhelyelemzés, a mezőgazdasági 

téralkalmassági vizsgálat – a gazdálkodás gyakorlati környezeti alkal-

mazkodását táblaszinten megalapozó – metodikájáról. 
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6.2. AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKSTRATÉGIAI JÖVŐKÉP ALAPVONÁSAI, A 

LEGSÜRGETŐBB FELADATOK ÉS A FELELŐSSÉG 

 

Ahhoz, hogy az agrár-, környezet- és vidékstratégia elkerülhetetlen ösz-

szekapcsolásának, a könyvünkben bemutatott szakmai szempontok érvényesíté-

sének, az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás ezekre épü-

lő rendszerei elterjedésének és a vidék megerősítésének legfontosabb teendőit 

számba tudjuk venni, mindenek előtt az agráriummal és a vidékkel kapcsolatos 

jövőképünket kell megfogalmazni.  

6.2.1. Az agrár- és vidékstratégiai jövőképről  

A jövőkép agrár- és vidékstratégiai tézisei, alapvonásai és fő értékei az 

alábbiak lehetnek. 

 A magyar agrárium és vidék számára csak olyan mezőgazdálkodás hozhat 

sikert, amely úgy állít elő értékes, szermaradványmentes, egészséges és 

biztonságos élelmiszereket és egyéb anyagokat, hogy közben megőrzi a 

talajokat, az ivóvízbázisainkat, felszíni vizeinket, az élővilágot, a tájat és 

benne az embert, közösségeit és kultúráját, közvetlenül vagy a ráépülő te-

vékenységek révén munkát, megélhetést biztosítva a vidéki népesség le-

hető legnagyobb hányada számára. Ennek a többfunkciós európai ag-

rármodellnek, a környezet- és tájgazdálkodás rendszereinek széles 

körű elterjesztésével ráadásul olyan kedvező országkép alakítható ki 

Magyarországról a rendkívül érzékeny, likvid élelmiszerpiacokon, mely-

nek mottója a „Tiszta, élő környezetből egészséges, biztonságos és külön-

leges minőségű élelmiszert!” lehet. 

 E feladatok együttes teljesítésére csak a kis- (5-50 ha) és középbirtokok 

(50-500 ha) dominanciájára épülő családi gazdasági modell lehet al-

kalmas. Ez biztosítja ugyanis egyidejűleg a tulajdonosi szemléletből fakadó 

„jó gazda gondosságát”, az egymást követő generációk közti felelős vi-

szonyt, és azokat a foglalkoztatási, minőségi termelési és környezeti telje-

sítményeket, amelyek az egész társadalom számára és a vidék hosszú távú 

megmaradása szempontjából egyaránt létfontosságúak.  

 Ahhoz azonban, hogy e kisebb mozaikokból építkező gazdaságszer-

kezet a nagy latifundiumokkal, tőkés megabirtokokkal és multinacionális 

tőkebefektető társaságokkal a piaci versenyben ne induljon eleve esély-

telenül, e szuverén gazdasági egységeknek társulásokat, termelői, fel-

dolgozói és/vagy értékesítési csoportosulásokat, szövetkezéseket (nem 
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kolhozokat, de nem is nagy integrátorokra fűződő, azoknak egyoldalúan 

kiszolgáltatott fürtöket!!) kell létrehozniuk.  

 Minderre csak jól képzett, felkészült szuverén, erős, a jövőben bízó, 

létében nem fenyegetett, tényleges döntési helyzetben lévő és döntéseiért 

maga is felelősséget vállaló gazdatársadalom képes. Ehhez a város és 

vidék közti szolidaritáson, az egymásrautaltság felismerésén nyugvó új 

fajta társadalmi szerződésre és ebből táplálkozó – a szubszidiaritás elve 

alapján létrejövő tudatos, kiszámítható és hosszú távra tervezhető, az 

ökoszociális piacgazdasági modellnek megfelelő – állami támogatás és 

elvonáspolitikára, makrogazdasági környezetre és eszközrendszerre van 

szükség. Ez azon a felismerésen alapulhat, hogy közpénzeket csak a köz 

számára hasznos teljesítményekért szabad kifizetni. Miután tehát a tár-

sadalomnak nemcsak a gazdálkodók termékeire, hanem azokra a szolgál-

tatásaikra is szüksége van, amelyekkel előmozdítható a vidék társadalmá-

nak fenntartása valamint a környezet védelme, a helyi természeti és táji ér-

tékek megóvása, ezért mély megbecsülés és ezen elismert teljesítménye-

iért, társadalmi szolgáltatásaiért nyújtott rendszeres kifizetés illeti 

meg a gazdatársadalmat. 

 Ennek jegyében a közpénzekből nyújtott támogatások súlypontja a 

környezet- és tájgazdálkodási rendszerekhez (pl. ökológiai gazdálko-

dás, a tájgazdálkodás különböző formái valamint az integrált növény-

termesztés a szántóterületeken és az ültetvényekben, legeltetéses állat-

tartás a gyepterületeken, őshonos állatfajták tartása, ökológiai állattar-

tás, vagy pl. a hagyományos tó- és nádgazdálkodás a vizes területeken, 

stb.), termőhelyi adottság- valamint a kis- és középbirtok-

kategóriákhoz kötődő, 5 éves állami szerződésen alapuló föld alapú 

folyó kifizetésekre és az ezek terjedését és megerősödését szolgáló 

beruházási, infrastruktúrafejlesztési és egyéb kiegészítő intézkedések-

re, összességében a vidékfejlesztésre kell, hogy áthelyeződjön. Ezek 

nem a termelés volumenéhez és nem adott ágazatokhoz, hanem gaz-

dálkodási rendszerekhez kötődnek, tehát nem a piaci vezérlés kategó-

riájába tartozó „mit” és „mennyit” kérdésekre, hanem a „hogyan” kér-

désére reflektálnak. A felajánlott gazdálkodási rendszerek közül a 

gazda maga választhat, és azt is maga dönti el, hogy a kiválasztott 

rendszeren belül mit termel, mely ágazatokban folytatja a tevékenysé-

gét. Azt kell csupán vállalnia, hogy betartja az adott gazdálkodási 

rendszer kedvező hatásait biztosító előírásait. Ennek fejében kapja 

közpénzekből a rendszeres állami kifizetést, melynek 80 %-át az EU 
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finanszírozza, 20 %-ot kell nemzeti forrásból biztosítanunk, és 

gazdaönrészre nincs szükség e támogatások igénybevételéhez. 

 Az elvonások rendszere, az adópolitika a közterheket az élőmunkáról 

fokozatosan a környezethasználatra, valamint az anyag- és energia-

felhasználásra kell, hogy áthelyezze. Növeli ezzel azoknak gazdálkodási 

formáknak a versenyképessége, amelyek kevesebb külső anyagot, energi-

át használnak fel, környezeti szempontból kedvezőbbek a hatásaik, és 

amelyek fajlagosan több embernek biztosítanak munkát, megélhetést a vi-

déki térségekben. Leértékeli ugyanakkor azokat a rendszereket, amelyek a 

társadalmi hasznosság figyelmen kívül hagyásával, kizárólag 

egyszempontú tőkeérdekek mentén jönnek létre, működnek és fejlődnek. 

6.2.2. A legsürgetőbb feladatokról 

E jövőképformáló tézisekből kiindulva a következő legfontosabb feladatok 

várnak a politika, a gazdaság és a társadalom különböző szereplőire, csoportjaira, 

mindenek előtt azonban természetesnek a döntési helyzetben lévő törvényhozó és 

végrehajtó hatalmi ágakra. 

6.2.2.1. Az agrár- és vidékfejlesztési kormányzat 

Jogosan várja el, követeli meg a társadalom az agrár- és vidékfejlesztési 

kormányzattól, hogy 

 az EU agrár- és vidékpolitikai irányelvei mentén tekintse elsőrendű fe-

ladatának az egészséges és biztonságos élelmiszerek környezetbarát 

termelését, a helyi gazdaság diverzitásának és a tájak sokszínűségének 

megőrzését, a vidéki lakosság és munkahelyek megtartását és a termé-

szeti erőforrásokkal való komplex gazdálkodást szolgáló fenntartható, 

többfunkciós mezőgazdaság megvalósítását, a környezet- és tájgazdál-

kodás rendszereinek széleskörű elterjesztését; 

 haladéktalanul dolgozza ki azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek 

lehetővé teszik a termőföldnek, a nemzeti vagyon 25 %-ának megőr-

zését a magyar gazdatársadalom számára, közülük is elsősorban az 

alábbi teendők kiemelésével: 

 törvényt kell alkotni a mezőgazdasági üzemszabályozásról, amely a 

közösségi joggal összeegyeztethetően fékezheti a (hazai, de minde-

nek előtt a globális) specializált, monokultúrás, iparszerű tömeg-

termelő tőkés nagybirtok monopóliumának kialakulását, és amely 

lehetővé teszi a korlátlan üzemméret valamint a – tőkeerőtől függő 
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– tetszőleges üzemszám megszüntetését; 

 ebben rögzíteni kell a birtokmaximumot, és azt, hogy bármely 

üzemben tartó – tehát a globális óriáscég is – csak egyetlen üzemet 

tarthat fenn a törvény által megengedett maximális méretben, to-

vábbá elő kell írni, hogy a föld fekvése szerint letelepedett, szak-

képzett gazdák jogosultak az üzem működtetésére; 

 a Földtörvény kötelező elővételi és előhaszonbérleti sorrendjét meg 

kell változtatni a helyben lakó gazdák és vállalkozók, mint termé-

szetes személyi földhasználók javára; 

 a szabályozók megváltoztatásával el kell érni, hogy a Nemzeti 

Földalap (NFA) a mai – a tőkés nagybirtokrendszer földkészletének 

megszilárdítását szolgáló – rendeltetése helyett a termőföldnek a 

hazai gazdálkodókhoz juttatását, a családi gazdaságok megerősíté-

sét valamint a közérdekű állami földkészlet-gazdálkodást szolgálja; 

 szabályozni kell a termelésből kivont területek védelmét, felhasználá-

sát, a természetvédelmi oltalom alatt álló, művelésből kivont területek 

csak közcélra legyenek igénybe vehetőek; 

 2004 május 1-jétől a védett természeti területeinkre az uniós külföldi 

magán- és jogi személyek javára megnyíló tulajdonszerzést a Magyar 

Államnak azzal kell ellensúlyoznia, hogy – e célra megfelelő költség-

vetési forrást elkülönítve és törvényes elővásárlási jogával élve – foko-

zatosan állami tulajdonba veszi a legértékesebb természetvédelmi illet-

ve az ilyen oltalomra tervezett területeinket; 

 rendezni kell a szövetkezeti részaránytulajdon sorsát is, amelynek 

„befagyasztása” és tulajdonosával szemben a természetbeni vissza-

adás megtagadása egyrészt súlyos alkotmánysértés, másrészt akadá-

lyozza az uniós támogatásokhoz való hozzájutást; 

 a termelés- és jövedelemkoncentráló tőkés nagybirtokok helyett a vi-

déken több munkalehetőséget teremtő, a vidéki népesség megtartását 

szolgáló valamint agrár-környezeti és vidékfejlesztési szolgáltatásokat 

nyújtó gazdálkodási rendszereket felvállaló kis- és középgazdaságokat 

és azok társulásait támogassa és védje; 

 a mennyiséghez kötött direkt és piaci támogatási eszközöket fokozato-

san csoportosítsa át a vidékfejlesztésre, a kedvező környezeti és társa-

dalmi összhatású gazdálkodási rendszerek támogatására és a vidék tár-

sadalmának megerősítésére; 

 az ehhez szükséges közösségi (EU) források megszerzése és maxima-

lizálása érdekében módosítsa koppenhágai tárgyalási stratégiáját, és a 
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következő EU tervciklusban a hangsúlyt a vidékfejlesztési – földalapú 

és egyéb – támogatások megszerzésére helyezze, 

 a vidékfejlesztés szétzilált intézményi rendszerét és elkülönült terveit 

(Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet: NVT-t, az Agrár- és Vidékfejleszté-

si Operatív Programot: AVOP-ot) az EU vidékfejlesztési rendeletének 

és gyakorlatának megfelelően kapcsolja össze, és ennek tartós megala-

pozására hozzon átfogó vidékfejlesztési törvényt; 

 gyorsított ütemben alakítsa ki a vidékfejlesztési intézkedések lebonyolítá-

sához, az európai források maximális lehívásához szükséges intézmény-

rendszert (Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert: IIER-t) valamint 

e nagyléptékű stratégiaváltáshoz elengedhetetlenül szükséges – a gazdákat 

mindenben kiszolgáló – szellemi és fizikai infrastruktúrát, tanácsadó, be-

mutató, képző, szolgáltató hálózatokat; 

 biztosítsa az EU források megszerzéséhez szükséges növekvő költségve-

tési önrészt, soron kívül csoportosítson át további forrásokat az agrár-

környezetgazdálkodási rendszerek támogatásának kiterjesztésére; 

 azonnal fogjon hozzá a gazdák tájékoztatását, felkészítését, képzését je-

lentő feladatához, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot azokkal a szak-

mai és tudományos, oktatási műhelyekkel, valamint a média azon részé-

vel, amely segítheti e feladata végrehajtásában, teremtse meg ennek hazai 

költségvetési, pénzügyi fedezetét; 

 dolgoztassa ki és alkalmazza a táji alapú vidék- és  területi tervezés 

módszereit, és azoknak a területrendezési és építési szabályozással va-

ló harmonizálását. 

6.2.2.2. A gazdatársadalom 

A gazdáknak megfontolásra ajánljuk és kinyilvánítjuk, hogy az EU-ban 

nemcsak a nagybirtoknak és a specializált, iparszerű tömegtermelésnek, hanem a 

kis- és középméretű családi gazdaságoknak és a környezet- és tájgazdálkodásnak 

is van jövője, tehát  

 ne higgyék el, hogy a korszerűség azonos lenne az intenzív, iparszerű, 

specializált termeléssel, és a társasági formában működő tőkés nagy-

birtokkal; 

 ragaszkodjanak a földjük tulajdonához, hiszen a termőföld több, mint 

termelő eszköz, és vége van egy közösségnek, ha földjét elveszíti;  
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 a föld ára várhatóan jelentősen emelkedni fog, és a vidékfejlesztési 

föld alapú támogatások is ehhez és nem a megtermelt mennyiségekhez 

(kvótákhoz) fognak egyre inkább kötődni; 

 legyenek nyitottak az önkéntes társulásokra, kihasználva a kistérségi szin-

tű együttműködések és az azok segítésére rendelkezésre álló támogatások 

lehetőségeit, mert csak így tudnak megmaradni a piaci versenyben; 

 tájékozódjanak, tanuljanak, keressék a partnereket; 

 keressék, ismerjék meg azokat a minden agrárágazatra nyitott agrár-

környezetgazdálkodási, környezet- és tájgazdálkodási rendszereket, ame-

lyekre már eddig is lehetett pályázni a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 

Programban (NAKP-ban), továbbra is pályázhatók lesznek a Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedései között, és 

fontolják meg e gazdálkodási rendszerekhez való csatlakozást. 

6.2.2.3. A civil szervezetek 

A történelmi egyházaktól, a környezet és természetvédő valamint agrár-

szakmai civil szervezetektől, pártoktól és érdekképviseletektől, a nem kormány-

zati szféra szerveződéseitől azt kérjük, hogy 

 segítsék annak tudatosítását a magyar társadalomban, hogy a mező-

gazdaság a termelés mellett rendkívül fontos környezeti és foglalkoz-

tatási, szociális szolgáltatásokat is nyújt az egész társadalom számára, 

és ezért méltó a közpénzekből nyújtott kifizetésekre; 

 segítsenek meggyőzni a magyar társadalmat arról, hogy fogyasszon 

magyar élelmiszereket, magyar mezőgazdasági termékeket és árukat;  

 segítsék a természetvédelem céljainak és az általa felkínált lehetősé-

geknek a megértetését az agrárium szereplőinek körében;  

 működési helyükön segítsenek az NAKP-ra valamint az NVT-re és 

AVOP-ra vonatkozó információkat és tudást eljuttatni a gazdatársada-

lomhoz; 

 keressék az agrár-környezetgazdálkodási szakmai és tudományos mű-

helyek, szakemberek, FVM hivatalok, falugazdászok, helyi önkor-

mányzatok és más civilek partnerségét, és mozgósítsák a társadalmat e 

nagyléptékű stratégiaváltás sikeres végrehajtására. 
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6.2.2.4. A szakértelmiség 

A tudomány és felsőoktatás műhelyeiben tevékenykedő szakértelmiség-

től, agrárszakmai, szakmapolitikai elittől, kutató és oktató műhelyeiktől joggal 

elvárhatjuk, hogy  

 saját eddigi oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenységük kritikai újraér-

tékelésével, önvizsgálattal; 

 a többfunkciós mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás szem-

pontjainak megfelelő , saját tradícióinkból táplálkozó és tájaink eltérő 

adottságaihoz illeszkedő gazdálkodási rendszerek kidolgozásával; 

 a szakmai, szakmapolitikai és politikai döntéshozó és végrehajtó elit 

tájékoztatásával, meggyőzésével e stratégiaváltás és rendszerei gyors 

ütemű elterjesztése szükségességéről , társadalmi hasznáról és elkerül-

hetetlenségéről; 

 a vidék társadalma, a földön és a földből élők felé fordulva a gazdák 

felkészítésével segítsék e nagy léptékű stratégiaváltás, minőségi rend-

szerváltás sikeres végrehajtását. 

6.2.2.5. A média 

Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban mindezek közhírré tételét várjuk 

attól a médiától, amely 

 felelősséget érez a vidék és a vidéki emberek sorsa, a természet és a táj 

megőrzése iránt, és amely 

 megérti, hogy „város és vidék közös sorson osztozik”
32

, ezért segíteni 

akar a vidék minőségi fejlesztésében és egy új társadalmi szerződés 

létrehozásában.  

6.2.3. És végül, de nem utolsó sorban: a „művelés” és „őrzés” fele-

lősségéről 

A vázolt jövőkép elérését célzó feladatok végrehajtásának haladéktalan 

megkezdése segíthet abban, hogy a vidék társadalmát és természeti környezetét érintő 

folyamatok ne vegyenek katasztrofális irányt. Ha e feladatok megoldása terén nem 

történnek gyors lépések, akkor többszázezer család puszta léte és nagy térségek ter-

mészeti értékei kerülhetnek végveszélybe. Ennek történelmi felelősségét nincs mód 

                                              
32

 Vidéki Térségek Európai Kartája (1996) 
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másra áthárítani, és káros következményeit az egész társadalom fogja hosszú idősza-

kon keresztül viselni! 

Leszögezhető, hogy a környezet- és tájgazdálkodás valamint az ennek 

megfelelő alkalmazkodó növénytermesztés kidolgozása és elterjesztése Magya-

rországon ökonómiai, piaci, társadalmi és ökológiai, környezeti szempontból 

egyaránt rentábilis vállalkozásnak ígérkezik, és hosszú távon megteremtheti a 

gazdálkodás valamint a környezetvédelmi és társadalmi szempontok egyensúlyát, 

a környezettel való ésszerű gazdálkodás lehetőségét.  

Ma már világosan látható, hogy az eddigi gazdálkodási, növekedési stratégia 

hosszú távon tarthatatlan, és minél előbb állunk át egy más gondolkodásra, egy új, 

minőségi növekedési pályára, annál kisebb lesz az átmenettel járó megrázkódtatás. A 

ránk bízott javakat nem elég csak „művelni”, de nem elég csak „őrizni” sem. A gaz-

dálkodás, a fenntartható földhasználat a kettőt – a termelést és a védelmet – együtt 

jelenti, ahogy azt a könyvünk mondandójának lényegét kifejező – a „Teremtés köny-

vé”-ből választott – idézet a teremtett világ iránti „társtettes” felelősségünkről a lehe-

tő legtisztábban megfogalmazza.  

Az e célkitűzésnek megfelelő – ma „fenntartható”-nak nevezett – kör-

nyezet- és tájgazdálkodási rendszerek kidolgozása, megvalósítása érdekében azo-

kat az alapelveket, amelyeket a nagyapák évszázados tapasztalataik során megta-

nultak és ismertek, azokat az unokáknak érdemes kellő alázattal ismét „felfedez-

ni”, és a kor fejlettségi színvonalán újrafogalmazni. Hogy az elődeinktől kapott 

örökséget utódainknak hiánytalanul tudjuk átadni, meghagyva nekik is a döntés 

lehetőségét, szabadságát és felelősségét.  

Könyvünkkel mindehhez szerettünk volna magunk is hozzájárulni. Hogy 

e törekvésünk milyen mértékben sikerült, azt ítélje meg az olvasó. Azt pedig, 

hogy leírt gondolataink mennyire lesznek időtállóak, azt egyedül az utókor dönt-

heti el, a fejlődés, a gyakorlat átalakulásának iránya igazolhatja vagy cáfolhatja. 

 

Gödöllő, 2004. június 1. 

 

A szerkesztők 
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7. A MUNKATÁRSAKRÓL  

Alexa László okleveles agrármérnök, a környezettudományok (Ph.D.) doktora, a Ma-

gyar Minőségi Komposzt Társaság igazgatója, a European Compost Network 

(ECN) Európai Uniós szakmai szervezet Közép-Kelet-európai vezetője. A bio-

lógiai hulladékkezelés, komposztálás témakörében számtalan hazai és nemzet-

közi publikáció, valamint 3 szakkönyv szerzője. 

Antal József agrármérnök 1919. március 18-án született Marosbogáton. Középiskolá-

ban Marosvásárhelyen, egyetemen Kolozsváron tanult. Tanszéki gyakornok 

1941-43-i, ezután 1948-ig katona és hadifogoly, utána1952-ig szakigazgatási 

alkalmazott, 1952-74 között a szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben tud. 

kutató, 1974-90 között Gödöllőn a növénytermesztési Tanszéken egyetemi ta-

nár, 1991-től nyugalmazott és emeritusz professzor. Tudományos kutatóként 

Szegeden a termesztési módszerek fejlesztésére voltak szabadföldi kísérletei, 

Gödöllőn az alkalmazott tápanyagellátás, a kultúrnövény ökológia és 

termőghely kutatás területén végzet tud. munkát. 1957-ben kandidátusi, 1974-

ben az MTA doktori disszertációját védte meg. Szakirodalmi munkái 15 szak-

könyv, amiből 5 saját, a többiben társszerző; 65 tudományos publikáció. Ki-

tüntetései Dr. h.c. 1993, Paul Gisevius díj Giessen 1993; Doby Géza díj 1999; 

MAG aranytoll 2002; továbbá több díszoklevél és emlékérem. 

Ács Sándorné Bohdanetzky Éva Okleveles agrármérnök, mezőgazdasági környezetvé-

delmi szakmérnök. Egy 4500 ha-os vetőmagtermesztő egység agronómusaként 

dolgozott közel 20 évig. Az ökológiai tanulmányok meggyőzték arról, hogy a 

mezőgazdaság rossz úton jár, ezért kezdeményezője volt a Kishantosi Ökológi-

ai Mintagazdaság létrehozatalának. 1988-ban csatlakozott a hantosi közösségi 

kezdeményezésekhez, a népfőiskolai mozgalomhoz. A Mezőföld Népfőiskolai 

Társaság titkára. 1996-tól a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht ügyveze-

tőjeként szervezi a fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos oktatási progra-

mokat. Több nemzetközi program kezdeményezője és szervezője. 

Ángyán József okleveles agrármérnök, mg.-i kutató szakmérnök, az mg.-i tudományok 

kandidátusa, a Szent István Egyetem, Gödöllő „környezettudományok” terüle-

tén habilitált egyetemi tanára, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének 

igazgatója, az Európai Ökoszociális Fórum elnökségének tagja. Szakterülete 

az agrár-környezetgazdálkodás, mg.-i stratégiák, valamint a föld- és tájhasz-

nálat komplex vidékfejlesztési, ökoszociális vonatkozásai. E tárgykörökben 

számos könyv, és több mint 300 publikáció szerzője, a Nemzeti Agrár-
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környezetvédelmi Program valamint az Érzékeny Természeti Területek Rend-

szere kidolgozásának és magyarországi bevezetésének egyik irányítója. 

Árendás Tamás 

Bakonyi Gábor okleveles agrármérnök, a biológiai tudományok kandidátusa, a Szent 

István Egyetem, Gödöllő, környezettudományok területén habilitált egyetemi 

tanára, Állattani és Ökológiai Tanszékének vezetője. Fő oktatási és kutatási te-

rületei a zoológia, az általános és környezetvédelmi ökológia, a talajbiológia 

és -zoológia valamint a talaj mezofaunája kérdésköreit érintik. Ezeken a terü-

leteken magyarul és idegen nyelven számos tudományos és szakmai publikáció-

ja jelent meg. Az MTA Zoológiai Bizottság tagja, 1999-től titkára; az "Állatta-

ni Közlemények" c. folyóirat  szerkesztője; 1997-től a Magyar Ökológusok Tu-

dományos Egyesületének tagja, 1998-tól alelnöke, 2000-től elnöke. 

Balázs Katalin okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, Ph.D. hallagató. A Szent 

István Egyetem Gödöllőn működő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének 

Környezetgazdaságtani Tanszékén dolgozik mint egyetemi tanársegéd. Szakte-

rületei a földhasználat tervezés és modellezés, a mezőgazdaság környezetgaz-

dálkodási összefüggései, farmtervezés. Részt vesz a hazai Agrár-környezetvé-

delmi Program részeként elindult Érzékeny Természeti Területek Rendszerének 

kidolgozásában. 

Barczi Attila okleveles agrármérnök, talajtani szakmérnök, mg. környezetvédelmi szakmér-

nök, a környezettudományok területének (Ph.D.) doktora. A Szent István Egyetem 

„Környezettudományok” doktoriskolájának ügyvezetője, a Környezet- és Tájgaz-

dálkodási Intézetének Tájökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. 

Szakterülete a tájértékelés talajtani alapjai, a talaj-növény összefüggések vizsgála-

ta, a magyarországi középtájak komplex tájelemzése, valamint paleotalaj és 

paleoökológiai vizsgálatok. A tárgykörökben számos könyv, népszerűsítő kiadvány 

és tudományos publikáció szerzője és társszerzője. 

Bardóczyné Székely Emőke okl. vízépítőmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, Ph.D. 

doktor, a Környezettudományi Doktoriskola alapító tagja. 1991-ig vízügyi és 

környezetvédelmi tervezőként dolgozott Magyarországon és Algériában, azóta 

oktató. Munkahelye: Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Inté-

zete Tájökológia Tanszékének egyetemi docense. Szakterülete: tájökológia, 

vízminőségvédelem, a természet és tájvédelem vízgazdálkodási vonatkozásai, 

aktuális szűkebb szakmai kutatási területét a kis vízfolyások és vízgyűjtőterüle-

teik komplex vizsgálata jelenti. 

Bela Györgyi közgazdász, Ph.D. hallgató, a Szent István Egyetem Környezet- és Táj-

gazdálkodási Intézetének munkatársa. Szakterületei az ökológiai közgazdaság-
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tan, természetitőke-értékelés és környezetpolitika. 

Belényesi Márta okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, Ph.D. hallagató. A Szent 

István Egyetem Gödöllőn működő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének Tér-

informatika Tanszékén dolgozik, mint egyetemi tanársegéd. Elsősorban a térinfor-

matika agrár-környezetgazdálkodásban történő alkalmazásának lehetőségeivel 

foglalkozik, és részt vesz a hazai Agrár-környezetvédelmi Program részeként elin-

dult Érzékeny Természeti Területek Rendszerének kidolgozásában. 

Bencsik Katalin okleveles agrármérnök, Ph.D. hallgató. A Szent István Egyetem Mező-

gazdaság- és Környezettudományi Kara Növénytermesztési Intézeta Földműve-

léstani Tanszékének munkatársa. Kutatási területe a  talajhasználati módsze-

rek értékelése talajvédelmi szempontból, a talajhasználat és az agronómiai 

szerkezet összefüggései.  

Birkás Márta okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Szent Ist-

ván Egyetem, Gödöllő Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növény-

termesztési Intézet, Földműveléstani Tanszék tanszékvezető professzora. Szak-

területe a talajhasználat, a talajtömörödés kialakulásának okai, megelőzése és 

javítása, talaj- és környezetvédő energiatakarékos talajművelés, a művelés 

környezeti hatásainak vizsgálata, a fenntartó művelési és vetési módszerek, ta-

lajművelés fejlesztés- és minőségbiztosítás. E tárgykörben könyveket és több 

mint 300 tudományos és népszerűsítő cikket és tanulmányt publikált.  

Bolye Ferenc növénytermesztési technikus. 30 éves nagyüzemi mezőgazdasági gyakorlattal 

rendelkezik. 1992-től foglalkozik ökológiai gazdálkodással, melyet német és dán 

szakmai együttműködés keretében tanult meg.  Számos európai tanulmányúton 

szerzett európai kitekintést és ismerkedett meg a nyugat-európai farmgyakorlattal. 

Közösségéért felelősséget érző emberként fordult a felnőttoktatás felé, 1990-ben 

4,5 hónapot tanult Dániában a Roddingi népfőiskolán. Hazatérte után kezdemé-

nyezte a Kishantosi Népfőiskolai Központ létrehozatalát. A Mezőföld Népfőiskolai 

Társaság elnöke. 1998-tól a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht. ügyvezetője-

ként  vezeti a 452 ha-os ökológiai mintagazdaságot.  

Bozsik András okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, egye-

temi docens a Debreceni Egyetem Növényvédelmi Tanszékén, 2000 óta másod-

állású egyetemi docens a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási 

Intézete Ökológiai Mezőgazdasági Tanszékén. Korábban kutató volt a Mező-

gazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban, majd MTA ösztöndíjas a GATE 

Növényvédelemtani Tanszékén. Szakterülete a biológiai és biotechnológiai nö-

vényvédelem különös tekintettel a peszticidek természetes ellenségekre gyako-

rolt mellékhatásaira, a jelentősebb ragadozó rovarok biokémiai, enzimológiai 

és molekuláris biológiai jellemzésére, valamint a Bacillus thuringiensis toxinok 
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hatásmechanizmusára és mellékhatásaira. 

Büttner György okleveles geofizikus, a Földmérési és Távérzékelési Intézet Környezet-

védelmi Osztályának vezetője, a műholdas távérzékelés alkalmazásainak egyik 

hazai úttörője. 1992 óta az Európai CORINE Felszínborítási projekttel kap-

csolatos hazai tevékenységek irányítója. Jelenleg vezeti a CLC-50 nagyfelbon-

tású nemzeti felszínborítási adatbázis létrehozását, továbbá a CLC2000 pro-

jekt keretében koordinálja az európai felszínborítási adatbázis felújítását. 

Centeri Csaba okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles mérnöktanár, a 

Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédel-

mi Tanszékének egyetemi adjunktusa, a Magyar Talajtani Társaság Oktatási- 

és Ismeretterjesztési Szakosztályának titkára, az Európai Talajvédelmi Társa-

ság tagja. Szakterülete a talajtan, elsősorban a talajvédelem, a talajerodálha-

tóság és a talajveszteség becslés, hazai és külföldi védett területek, elsősorban 

nemzeti parkok vizsgálata. E tárgykörökben könyvek, jegyzetek, előadások és 

konferencia kiadványokban megjelent szakanyagok, valamint ismretterjesztő 

kiadványok szerzője. 

Cros-Kárpáti Zsuzsa okleveles kert- és tájépítő mérnök, a Szent István Egyetem Gödöllőn 

működő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Területi Tervezési Tanszékének 

egyetemi adjunktusa. Fő kutatási területei a táj- és környezetvédelem, a tájértéke-

lés, -értékfelmérés, tájtanulmányok és hatástanulmányok témaköréhez kapcsolódik. 

Korábban e terüeten több mint 20 éven keresztül különféle francia intézményekben 

(Országos Tájtanulmányi és Tájkutatási Központ, Város- és Tájrendezési Tervező 

Iroda, Nemzeti Tudományos Kutatóintézet, stb.) dolgozott és jelenleg ismét együtt-

működik ezekkel az intézményekkel. 

Csathó Péter okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének tudo-

mányos főmunkatársa. Szakterülete a növénytáplálás, talajtermékenység (sza-

badföldi tartamkísérletekben), agrár környezetvédelem. E tárgykörökben meg-

jelent szakmai és tudományos közleményeinek száma megközelíti a 100-at. 

Csonka Bernadett okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, a Környzettudományi 

Doktori Iskola végzős hallgatója. Szakterülete az agrár- és vidékfejlesztési tá-

mogatási rendszer távérzékeléses alkalmazásainak hazai bevezetése. A Föld-

mérési és Távérzékelési Intézet munkatársa, jelenlegi munkaterülete a terület 

alapú mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások rendszerének átalakítása, 

a kérelmezéshez szükséges Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer kiépí-

tése és bevezetése.  

Dér Sándor okleveles agrármérnök, a Hungária Öko Garancia Kft. ügyvezetője. 1991 
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óta foglalkozik az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésével és minősítésével. A 

diploma munkája és Ph.D. tanulmányai során a komposztálás biológiai folya-

matait illetve technológiai kérdéseit vizsgálta. Az ökológiai gazdálkodással és 

komposztálással kapcsolatban számos tanulmány, tanfolyam, kiadvány, tanul-

mány és könyv elkészítésében vett részt. Tagja a Magyar Minőségi Komposzt 

Társaság elnökségének. Jelenleg az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése és mi-

nősítése mellett a komposztálás minőségbiztosításával foglalkozik. 

Elekházy Nóra a Magyar Országgyűlés Könyvtára Képviselői Kutatószolgálatának 

munkatársa. 

Érdiné Szekeres Rozália okleveles biológus, agro-ökológus, a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal Természetmegőrzési Főosztá-

lyának vezetője. Szűkebb szakterülete az ökológiai hálózatok kijelölésének, mű-

ködésének kérdésköre, a lápok természetvédelmi szerepének vizsgálata, az EU 

természetvédelmi direktíváinak megvalósításaként a Natura 2000 területek há-

lózatának kialakítása, fenntartása. 

Ferencsik István okleveles agrármérnök, környezettudományi Ph.D. fokozattal rendel-

kezik. 2001 óta a VÁTI Kht kutatója. Ezt megelőzően a Szent István Egyetem, 

Gödöllő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében végzett kutatási tevékeny-

séget. Kutatási területei a területhasználat optimalizálásának (tér)informatikai 

lehetőségei, geostatisztikai módszerek vizsgálata. Jelenleg a Tisza térség árvíz-

gazdálkodásának vizsgálatával foglalkozik, EU kutatási projektek tagja. 

Fésüs István biológus, mezőgazdasági szakmérnök, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium főosztályvezető helyettese. 2001-ig az Európai és Földközi-tenger 

melléki Növényvédelmi Szervezet alelnöke. Az EU harmonizációs munkabizottság 

elnökeként a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program kidolgozásának és hazai 

bevezetésének irányítója volt. Több nemzetközi szervezetben és nemzeti testületben 

képviseli az agrár-környezetgazdálkodás ügyét.  

Fodor Zoltán okleveles agrármérnök, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdál-

kodási Intézetének egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a magyarországi Ti-

sza-völgy XVIII-XIX. századi tájhasznosítása, illetve a vizes élőhelyek haszno-

sítása, lehetőségeik a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban. 

Grónás Viktor okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, egyetemi adjunktus, Ph.D. 

fokozattal rendelkezik a környezettudományok tudományterületén. 2000 óta oktató-

ja a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Tájökológia Tan-

székének. Szakterülete a védet területek mezőgazdasági földterülethasznosításának 

elemzése, továbbá az Érzékeny Természeti Területek programjának bevezetése és 

annak hatása a kijelölt területek földhasználatára. 
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Gubicza Csilla okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, a Szent István Egyetem 

Környezettudományi Doktori Iskolájának doktorandusz (Ph.D.) hallgatója. 

Doktori témája a kertségek kutatásához kapcsolódik. 

Győrffy Sándor érettségi után magánkertész, majd 1945-ben beiratkozott az Agrártu-

dományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karára. 1949-ben kizár-

ják. 1958-ban szerzi meg mezőgazdasági mérnöki oklevelét a Kertészeti és Sző-

lészeti Főiskolán. 1958-tót üzemegységvezető, 1961-tőt a Kertészeti Kutató In-

tézet főmérnöke, szaktanácsadója. 1983-tól a bio-öko szervezet szaktanácsadó-

ja, termesztésének ellenőre. Szakcikkek írója, 1985 óta több tv-műsorban ta-

nácsadó, műsorvezető. 

Győri-Nagy Sándor okleveles középiskolai tanár, a bölcsészettudományok (Ph.D.) dok-

tora, a Szent István Egyetem, Gödöllő, Környezet- és Tájgazdálkodási Intéze-

tének egyetemi docense, Kultúrökológia és Környezeti Kommunikáció Tan-

székének vezetője, a Magyar Ökoszociális Fórum alapító tagja s egyik ügyvivő-

je, illetve az Európai Ökoszociális Fórum alelnöke. Kutatási tevékenysége a 

kárpát-medencei magyarpárú kétnyelvűség, a Kárpát-medence nyelv- és 

kultúrökológiája valamint a népi kommunikáció/szakkommunikáció, környezeti 

kommunikáció területeire terjed ki.  

Gyulai Ferenc okleveles agrárkémikus mérnök, könyezetvédelmi szakmérnök, a biol. 

tud. kandidátusa, a Szent István Egyetem, Gödöllő „környezettudományok” te-

rületén habilitált részfoglalkozású egyetemi docense, a tápiószelei Agrobotani-

kai Intézet tud. főmunkatársa. A régészeti ásatásokból származó mag- és ter-

mésleletek, ill. élelmiszermaradványok archaeometriai vizsgálatával foglalko-

zik. Kutatási területe kiterjed a szubfosszilis maradványok metrikus feldolgozá-

sára és statisztikai elemzésére, az őshonos és rég honosult növényfajok/fajták 

vizsgálatára és az agrobiodiverzitás megőrzésére.  

Harkányiné Székely Zsuzsanna okleveles térképész, térinformatikai szakmérnök, egye-

temi docens, Ph.D. fokozattal rendelkezik a földtudományok tudományterüle-

tén. A Szent István Egyetemen a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Térin-

formatikai Tanszékén oktat, kutat. Szakterülete a tematikus térképészet, a tér-

képek mezőgazdasági alkalmazása, az alkalmazott térinformatika. Szádeczky -

Kardoss Elemér Földtudományi díjas és Bolyai János kutatási ösztöndíjas. 

Harrach Tamás okleveles agrármérnök, a Giesseni Justus Liebig Egyetem (Németország) 

habilitált egyetemi tanára, Talajtani Intézetének igazgatója, a Német Talajtani 

Társaság tagja. Fő szakterülete a talajtan, a talajok agroökológiai funkcióinak és 

összefüggéseinek, a fenntartható gazdálkodási rendszerekben játszott szerepének és 

térségi összefüggéseinek valamint védelmének kérdéseit érinti. 
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Hartman Mátyás okleveles agrármérnök, mezőgazdasági környezetvédelmi szakmér-

nök, a Szent István Egyetem Környezet- Tájgazdálkodási Intézet Környezeti 

Elemek Védelme Tanszék egyetemi tanársegédje. Szakterülete a hulladékgaz-

dálkodás, agrár-környezetgazdálkodás. 1989. óta aktív tagja a hazai zöld moz-

galmaknak, a GATE Zöld Klub Egyesület alapítója. 1998. óta a Környezetvé-

delmi, Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány képviselője, 1998-tól 

az Ökotárs Alapítvány kuratóriumának tagja majd 2002-től elnöke. 2003. már-

ciusától az Országos Környezetvédelmi Tanács delegált tagja.  

Hayes, Matthew a Nyitott Kert Alapítvány igazgatója, egyben maga is aktív biogazda. 

1984-ben kezdett biogazdálkodással foglalkozni Angliában, és azóta is számos 

CSA működtetésében, komposztálási projektben illetve oktatási tevékenységben 

vett részt. Jelenleg a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Inté-

zetében dolgozik, illetve a gödöllői CSA-t működteti. 

Horváth Judit okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöük, a Szent István Egyetem 

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Területi Tervezési Tanszékének egye-

temi tanársegédje. 

Jeney Zsuzsa programozó matematikus, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgaz-

dálkodási Intézete Földhasználati és Tájgazdálkodási Tanszékének munkatár-

sa. Szakterülete a statisztika és biometria. 

Jolánkai Márton okleveles agrármérnök, az MTA doktora, a Gödöllői Szent István 

Egyetem habilitált egyetemi tanára, Növénytermesztési Intézetének igazgatója, 

a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja, Növénytermesztési Bi-

zottságának elnöke. Szakterülete a növénytermesztés, ezen belül a gabonanö-

vények termesztése, a minőségi búzatermesztés, annak agroökológiai és tech-

nológiai kérdései, a növénytáplálás, a talajvédelem, a precíziós növényter-

mesztés technológiai és agroökológiai kérdései valamint a fenntartható mező-

gazdaság, növénytermesztés rendszerei és a globális klímaváltozás hatásainak 

elemzése. Ez utóbbi tárgykörhöz kapcsolódóan ellátja a VAHAVA program tu-

dományos koordinációs titkári feladatait is. Szakterületén közzétett szakmai és 

tudományos publikációinak száma meghaladja a 200-at.  

Kis Zsófia okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, a Göncöl Alapítvány Térségi 

Kutatások Intézetének programvezetője. Szakterülete a földhasználat-tervezés 

és az agrár-környezetgazdálkodás kérdésköreit érinti. 

Kiss József okleveles agrármérnök, az mg.-i tudományok kandidátusa, a Szent István Egye-

tem, Gödöllő „Növényvédelem” területén habilitált egyetemi tanára, a Növényvé-

delemtani Tanszék vezetője, több Európai Uniós kutatási fejlesztési munka részte-

rületének vezetője, FAO WCR Network koordinátora. Szakterülete az integrált nö-
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vényvédelem, ökológiai növényvédelem, az amerikai kukoricabogár európai terje-

dése, biológiája, transzgénikus növények környezeti hatásvizsgálata. E tárgykörök-

ben számos könyvrészlet és több mint 200 publikáció szerzője. 

Klár Zoltán programozó és programtervező matematikus. Számítógépes információs 

rendszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozik. 1997-2000-ig a Szent Ist-

ván Egyetem, Gödöllő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének munkatársa-

ként rövid kitérőt tett a térinformatika területére. Jelenleg egy készülő banki 

informatikai rendszer fejlesztő csapatának tagja. 

Kohlheb Norbert agrárközgazdász, egyetemi adjuktus, Ph.D. fokozattal rendelkezik a társa-

dalomtudományok területén. Szűkebb szakterülete a környezetpolitika eszközeinek 

értékelése, a megújítható erőforrások ökonómiai kérdéseinek vizsgálata. 

2002/2003-a tanévben a Civic Education Project ösztöndíjasa. Több vidékfejleszté-

si és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kutatási projekt résztvevője. 

Kristóf Dániel: okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, jelenleg a Szent István 

Egyetem (Gödöllő) és az Université Paul Sabatier (Toulouse, Franciaország) 

doktorandusz (Ph.D.) hallgatója. Doktori témája a távérzékelés és a 

térinformatika alkalmazása a környezetgazdálkodásban. 

Kriszt Balázs okleveles agrármérnök, okleveles mezőgazdasági környezetvédelmi szak-

mérnök, a biológiai tudományok (Ph.D.) doktora, a Szent István Egyetem egye-

temi docense, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Környezeti Elemek Vé-

delme Tanszékének vezetője. Fő szakterülete a talaj- és talajvíztisztítási rend-

szerek valamint xenobiotikumok és környezetszennyező anyagok ill. szénhidro-

gének stimulált biodegradációja témaköreihez kapcsolódik. E tárgykörökben 

megjelent szakmai és tudományos közleményeinek száma meghaladja a 100-at. 

Laki Gábor okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, francia-magyar mezőgazda-

sági szakfodító, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 

Környezetgazdaságtani Tanszékének oktatója. Szakterülete a fenntartható me-

zőgazdaság hatékonyságának mérése és a vidékfejlesztés komplex problémate-

rületeinek rendszerelméleti vizsgálata. Kollégáival együtt résztvevője a Nemze-

ti Agrár-környezetvédelmi Program valamint az Érzékeny Természeti Területek 

Rendszere keretében végzett kutatásoknak. 

Loksa Gábor okleveles meteorológus, környezetvédelmi szakmérnök, a Szent István 

Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Tájökológiai Tanszékének 

egyetemi tanársegédje. Kutatási szakterülete az agrár- és mikroklimatológia 

témaköreihez kapcsolódik. Az e tárgykörben megjelent publikációinak száma 

meghaladja a 30-at. 

Lőrinci Renáta okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, a Szent István Egyetem Kör-
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nyezet- és Tájgazdálkodási Intézetének oktatója, Ph.D. fokozattal rendelkezik a 

környezettudományok tudományterületén. Kutatási területe a fenntartható föld-

használat, térstruktúra kialakításának lehetőségei lokális tervezési szinten. Korábbi 

németországi tanulmányaira és szakmai gyakorlatának tapasztalataira építve indí-

totta el 2000-ben a „Biotóphálózat tervezés” című „B” tárgyat, mely az ökológiai 

alapokon át a tervezés lépcsőivel ismerteti meg a hallgatókat. 

Márai Géza: okleveles agrármérnök, mezőgazdasági doktor, a SZIE-KTI Ökológiai Me-

zőgazdasági Tanszékének egyetemi adjunktusa, EU-PHARE senior szaktaná-

csadó oktató. Szakterülete az agrár-környezetgazdálkodás, az ökológiai mező-

gazdálkodás és élelmiszer-előállítás, a kisállattenyésztés és takarmányozás, va-

lamint a vidékfejlesztés és szaktanácsadás. E tárgykörben néhány könyv és 

több mint 150 publikáció szerzője. A Biokultúra Egyesület volt elnöke, vezető-

ségi tagja, a Biokontroll Hungária Kht. igazgatótanácsának tagja és a 100 %-

os ökogazdálkodású Abaúj Charolais Mg. Rt. igazgatóságának elnöke. 

Márkus Ferenc agrármérnök és természetvédelmi ökológus, a WWF Magyarország 

igazgatója. Szakterülete a másodlagos élőhelyek (rétek, legelők, halastavak), a 

külterjes mezőgazdasági területek és azok védett és veszélyeztetett közösségei-

nek, állat- és növényfajainak védelme és természetvédelmi kezelése. A 80-as 

évektől a Természetvédelmi Hivatal munkatársa, a 90-es évektől a WWF prog-

ramvezetője, majd természetvédelmi igazgatóhelyettese, közben 3 évig a Bala-

ton-felvidéki Nemzeti Park alapító igazgatója, egy évtizede a Nyugat Magyar-

országi Egyetem óraadó tanára a fenntartható mezőgazdaság és természetvé-

delem tárgykörében. 

Menyhért Zoltán okleveles agrármérnök, okleveles genetikai szakmérnök, a biológiai 

tudományok kandidátusa, a mezőgazdasági tudományok akadémiai (MTA) 

doktora, professor emeritus. A GATE Növénytermesztési Intézetének volt igaz-

gatója, a Szent István Egyetem Gödöllőn működő Környezet- és Tájgazdálko-

dási Intézetének egyetemi tanára, a Környezettudományi Doktori Iskola vezető-

je. Jelenleg a mezőgazdasági termelés környezetterhelő hatásának csökkenthe-

tőségével, valamint az egészséges tápanyag-előállítás egyes kérdéseivel (is) 

foglalkozik. 

Mihály Botond okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, 

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának mun-

katársa. Szakterülete a természetvédelmi oltalom alatt álló mezőgazdasági terüle-

tek növényvédelme, valamint a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok öko-

toxikológiai szempontú minősítése. Kutatási területe a védett területeken előforduló 

gyomnövények és egyéb invazív növényfajok, illetve ezek visszaszorításának kör-

nyezetkímélő kémiai és mechanikai lehetőségei. 
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Milánkovics Kinga agrárközgazdász, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdál-

kodási Intézetének oktatója és a Nyitott Kert Alapítvány titkára. Szakterülete a 

természeti tőke közgazdasági elemzése, értékelése. Korábban a Civic Educati-

on Project ösztöndíjasaként, majd azután is, az egyetemi oktatás és a civil szfé-

ra együttműködésének elősegítésével foglalkozott mind a kutatás mind az okta-

tás területén.  

Móra Veronika okleveles biológus, ökológus, az Ökotárs Alapítvány munkatársa. 

Nagy Gábor okleveles gazdasági agrármérnök, a Szent István Egyetem Gödöllőn műkö-

dő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének tanszéki mérnöke. 

Nagy Szabolcs okleveles agrármérnök, természetvédelmi szakmérnök. 1999 óta a Bird 

Life International európai természetvédelmi igazgatója. Ezt megelőzően a Ma-

gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi igazgatója-

ként dolgozott. Szakterülete a veszélyeztetett madárfajok és egyéb természeti 

értékek védelme, a védelmi szempontok integrálásának lehetőségei a szakmai 

politikákba, beleértve az EU szabályozásokat is.  

Németh Tamás, akadémikus, okleveles agrármérnök, habilitált címzetes egyetemi tanár. Az 

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének igazgatója. A CIEC (Nemzetközi 

Műtrágyázási Tudományos Központ) főtitkára. Szakterülete a talajtermékenység, 

növénytáplálás, tápanyag-gazdálkodás és a környezetkímélő tápanyag-utánpótlás. 

Az utóbbi időben az agrár-környezetgazdálkodás kérdéseit is vizsgálja. Több mint 

250 hazai és idegen nyelvű publikáció, köztük a talajok szervesanyag-tartalmával 

és nitrogén-forgalmával foglalkozó könyv szerzője. 

Nováky Béla okleveles hidrológus mérnök, vízgazdálkodási szakmérnök, a műszaki tu-

domány kandidátusa. 1967-1971. között a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazga-

tóság mérnöke, majd osztályvezetője. 1971-1980. között Mongóliában vízügyi 

szakértő, a szakértő csoport vezetője. 1980-1991. között a Vízgazdálkodási In-

tézet, a VITUKI tudományos főmunkatársa. 1991-től a Szent István Egyetem 

oktatója, 1997-2000 között a Vízgazdálkodási Tanszék vezetője, 2001-tól a 

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Tájökológiai Tanszékének egyetemi do-

cense. Szakterülete a hidrológia, agrohidrometeorológia, vízgazdálkodás, ég-

hajlatváltozás hatásai. 

Nyárai Horváth Ferenc  okleveles agrármérnök, programozó matematikus, a Szent István 

Egyetem Gödöllőn lévő Növénytermesztési Intézetének  egyetemi adjunktusa. Szak-

területe a különböző növénytermesztési rendszerek hosszú távú hatásainak, a nö-

vénytermesztés környezet terhelésének vizsgálata, valamint a talajpusztulásra ható 

növénytermesztési tényezők elemzése. Jelenleg az élelmiszerbiztonság  és a minő-

ség különböző kérdéseivel és program  fejlesztéssel foglalkozik. 
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Ónodi Gábor okleveles építészmérnök, egyetemi docens, Ph.D. fokozattal rendelkezik a 

Környezettudományok tudományterületen. 1994 óta vezetője a Szent István 

Egyetem Gödöllőn működő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Területi 

Tervezési Tanszékének. Korábban a KTM munkatársaként az „Alföld Prog-

ram” koordinátoraként dolgozott. Szakterülete a környezetgazdálkodási szem-

pontok érvényesítése a terület- és településtervezésben. 

Pataki György közgazdász, egyetemi docens, Ph.D. fokozattal rendelkezik a menedzs-

ment- és szervezettudományok területén. 1994 és 2000 között a Budapesti Köz-

gazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan tanszékének oktatójaként és 

a Gazdaságetikai Központ kutatójaként dolgozott. 2000 szeptemberétől a Szent 

István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének munkatársa. Szak-

területei az ökológiai közgazdaságtan, a vállalati környezeti menedzsment és a 

gazdasági etika. Oktat az ELTE Szociológiai Intézetének Humánökológiai 

szakirányán és a BKÁE Társadalomelméleti Kollégiumában is. Oktatói tevé-

kenységében 2001 óta a Civic Education Project támogatását élvezi ösztöndí-

jasként. A Védegylet civil szervezet szervező bizottságának tagja. 

Pataki Róbert okleveles agrármérnök, a Földmérési és Távérzékelési Intézet  Környe-

zetvédelmi Távérzékelés Osztályán kutató. A CORINE felszínborítási adatbázis 

építésében vesz részt, mint térinformatikai munkatárs. Jelenleg a SZIE Tájöko-

lógiai tanszékén dolgozik polgári szolgálatosként, feladata térinformatikai 

rendszerek és adatbázisok fejlesztése, valamint a talajerózió térinformatikai 

modellezésének vizsgálata. 

Penksza Károly okleveles biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, habilitált egye-

temi docens, Ph.D. fokozattal rendelkezik a biológia tudományterületén. A 

Szent István Egyetemen, Gödöllőn a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 

Tájökológiai Tanszékén dolgozik. Korábban a Szent István Egyetemen, Gödöl-

lőn a Növénytani és Növényélettani tanszékén dolgozott. Több tudományterüle-

ten (florisztika, környezetvédelem, talaj-növény kapcsolatok, vegetációtérképe-

zés, természetvédelem, cönológia, vízi biomonitoring) végzett kutatásokat. Je-

lenlegi fő kutatási területe a problematikus pázsitfüvek taxonómia vizsgálata. 

Podmaniczky László okleveles agrármérnök, egyetemi docens, Ph.D. fokozattal rendel-

kezik a közgazdaságtudományok tudományterületén. 1996 óta igazgatóhelyet-

tese a Szent István Egyetem, Gödöllő, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézeté-

nek. Ezt megelőzően a mezőgazdálkodás üzemi gyakorlatában és a földhaszná-

lat-tervezés számítógépes módszereiben szerzett tapasztalatokat. Jelenleg a 

környezetgazdaságtan és a térinformatika mezőgazdasági alkalmazási lehető-

ségeivel és a hazai agrár-környezeti program beindításával kapcsolatos fela-

datokkal foglalkozik. 
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Puskásné Jancsovszka Paulina okleveles agrármérnök, egyetemi docens, Ph.D. foko-

zattal rendelkezik a közgazdaságtudományok tudományterületén. Részt vesz a 

Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezet-

gazdaságtani szakirányának fejlesztésében. Az Európai Unió és más nemzetkö-

zi szervezetek környezetpolitikájának valamint az agrárpolitika környezeti ha-

tásainak kutatásával és oktatásával kapcsolatos feladatokat lát el.  

Rózsás Attila okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok egyetemi  doktora, 

a Vetőmag Kereskedőház Rt. elnök-vezérigazgatója, a Budapesti Agrárkamara 

elnöke, korábban a KSZE növénytermelési rendszer vezérigazgató-helyettese. 

Schneller Krisztián okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, a SZIE Környezet-

tudományi Doktori Iskolájának doktorandusz (Ph.D.) hallgatója. Doktori té-

mája a földhasználati zónaelemzések kérdésköréhez kapcsolódik. 

Skutai Julianna okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, Ph.D. hallgató. A Szent 

István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének Térinformatika 

Tanszékén dolgozik, mint egyetemi tanársegéd. Szakterülete a térinformatika 

alkalmazási lehetőségei a vidékfejlesztésben és az agrár-

környezetgazdálkodásban. A kezdetektől részt vesz a Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Program valamint az Érzékeny Természeti Területek Rend-

szerének kidolgozásában. 

Stefanovits Pál okleveles vegyészménök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tag-

ja, professor emeritus, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási 

Intézetének alapító igazgatója. Szakterülete a környezettudományokon belül 

különösen a talajtan, talajvédelem. Talajtani tankönyve négy kiadásban  jelent 

meg. Ismertek a talajtérképei. Az MTA Agrártudományok Osztályának, az Or-

szágos Környezetvédelmi Tanácsnak, a Talajtani Társaságnak tagjaként segí-

tett a környezetgazdálkodás elveinek kidolgozásában és elfogadtatásában. 

Szabó Miklós okleveles agrármérnök, az MTA doktora, professor emeritus. A Szent Ist-

ván Egyetem Növénytermesztési Intézetének egyetemi tanára, volt igazgatója. 

Fő szakterülete a növénytermesztés, ezen belül a fajtaminősítés és a minőségi 

búzatermesztés kérdéseihez kapcsolódik. E tárgykörökben megjelent szakmai 

és tudományos közleményeinek száma meghaladja a 200-at. 

Szabóné Kele Gabriella a Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat 

igazgató helyettese. Tagja számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek, így a 

Magyar Talajtani Társaságnak is, amelynek 1999-től 2003-ig titkára volt. A Szol-

gálatnál folyó munkája során számos szakterületen dolgozott, elsősorban a talaj-

tan és talajvédelem témakörében. Foglalkozott többek között a kommunális 

szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésével, a talajosztályozással, a talajtérké-
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pezéssel, a hazai és nemzetközi konferenciák szervezésével, stb. 

Szakál Ferenc okleveles agrármérnök, egyetemi tanár, egyetemi doktori és kandidátusi 

fokozattal rendelkezik. Korábban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Üzem-

gazdaságtani Tanszékén Gazdasági rendszerelmélet és Vállalatgazdaságtan 

tárgyak ismeretköreiben végzett kutatást és oktatási tevékenységet. 1988. óta 

foglalkozik a termeészeti erőforrások és a környezet ökonómiai problémáival. 

2000. óta a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében a 

Környezetgazdaságtani Tanszék vezetője. Fő kutatási területe a fenntartható 

mezőgazdaság problémáinak, a mezőgazdaság és a környezet, valamint a vi-

dékfejlesztés kapcsolatainak, összehangolási lehetőségeinek vizsgálata. 

Szalai Tamás okleveles agrármérnök, egyetemi docens, Ph.D. fokozattal rendelkezik az 

agrártudományok területén. A Szent István Egyetem, Gödöllő, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézetében a növénytermesztés környezeti hatásai és az öko-

lógiai gazdálkodás méhészeti vonatkozásaival foglakozik. 

Szemők András dr. okl. üzemszervező agrármérnök, a VETŐMAG 95 Kft. ügyvezető 

igazgatója. Szakterülete a fontosabb szántóföldi növények talajművelési és nö-

vénytermesztési rendszereinek fejlesztése, a növénytermesztés és vetőmag elő-

állítás biológiai, ökológiai és ökonómiai kérdései.  

Szoboszlay Sándor okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok egyetemi dok-

tora, a katonai műszaki tudományok (Ph.D.) doktora, a Szent István Egyetem, 

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Környezeti Elemek Védelme Tanszék-

ének egyetemi docense. Fő szakterülete a talaj- és talajvíztisztítási rendszerek 

valamint környezetszennyező anyagok stimulált biodegradációja témaköreihez 

kapcsolódik. E tárgykörökben megjelent szakmai és tudományos közleményei-

nek száma meghaladja a 100-at. 

Takács-Sánta András biológus, az MTA-ELTE Evolúciógenetikai és Molekuláris Gene-

tikai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, az ELTE oktatója. Fő ér-

deklődési és kutatási területe: az ember bioszféra-átalakító tevékenységének 

okai és következményei. Tudományos tevékenysége mellett a civil szférában is 

dolgozik: a Védegylet Egyesület programvezetője. 

Tanka Endre jogász, az MTA doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi 

docense, Agrár- és Környezetjogi Tanszékének vezetője. Fő kutatási területe a 

földjog valamint a birtokpolitika témaköreire terjed ki. 

Tar Ferenc okleveles agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök, szakfordító. 

1996 óta dolgozik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban, az 

agrár-környezetgazdálkodási szakterület főfelelőse. 2000-2001 között a Nö-

vényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási Főosztály vezetője, majd 1 évet 
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tölt az Európai Környezetpolitika Intézet szakértőjeként Londonban. Jelenleg 

az FVM Agrár-környezetgazdálkodási Főosztályának vezetője, a Nemzeti Ag-

rár-környezetvédelmi Program koordinációs irányítója. 

Tardy János okleveles geográfus, kartográfus, okl. középiskolai tanár. 1974-1978. kö-

zött egyetemi gyakornok, majd tanársegéd az ELTE Természetföldrajzi Tan-

székén, ezt követően az OKTH majd jogutódainak (KVM, KM, KTM, KvVM) 

munkatársa. A Barlangtani Intézet vezetője, 1990-2002. között természetvé-

delmi helyettes államtitkár. A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdál-

kodási Intézetének címzetes egyetemi tanára, az Európai Természetvédelmi 

Központ alelnöke, az MTA Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizott-

ság társelnöke, a Magyar Természettudományi Társulat alelnöke.  

Tirczka Imre okleveles agrármérnök, Ph.D. fokozattal rendelkezik a környezettudomá-

nyok tudományterületen. A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodá-

si Intézete Ökológiai Mezőgazdasági Tanszékén egyetemi docens. Szakterülete 

az ökológiai mezőgazdálkodás, amelyen belül elsősorban a növénytermesztés 

és a talajtermékenység fenntartás témaköreivel foglalkozik. 

Turcsányi Gábor okleveles agrármérnök, a biológiai tudomány kandidátusa. A környe-

zettudományok területén habilitált a Szent István Egyetemen. Jelenleg az Egye-

tem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének Természetvédelmi Tanszékét 

vezeti egyetemi docensként. Volt UNDP-, Soros-, illetve Széchenyi Professzori 

Ösztöndíjas. Szakterülete a botanika, a növényökológia, a környezet- és a ter-

mészetvédelem. Számos könyv, tankönyv és CD szerzője, illetve szerkesztője. 

Jelenleg a Kultúrflóra-sorozatot szerkeszti. 

Ujj Apolka okl. agrármérnök, okl. környezetgazdálkodási agrármérnök, Ph.D. hallgató. 

Kutatási területe a talajvédelem, köztes védőnövények (catch crops), talajvédő 

növényi sorrend alkalmazása. A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Kör-

nyezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Földműveléstani Tanszékén 

tevékenykedik.  

Vajna Tamás okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok doktora, a Püs-

pökhatvani Modellgazdaság ügyvezető igazgatója. 

Vajnáné Madarassy Anikó okleveles agrármérnök, a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium főosztályvezető helyettese, 1990 óta foglalkozik a természetvédelem 

és a mezőgazdaság harmonizációjával. Pályája kezdetén állattenyésztőként, 

majd biológia-kémia tanárként szerzett tapasztalatokat a gyakorlati mezőgaz-

daság illetve a környezeti nevelés területén. Jelenleg a Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Program Érzékeny Természeti Területek célprogramja tárca-

szintű feladatait illetve a védett természeti területek földhasználatának orszá-
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gos koordinációját látja el. 

Varga Adrienne okleveles agrármérnök, mg. doktor, egyetemi adjunktus a Szent István 

Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézetében. A Növénytermesztés és 

Környezet tárgy oktatója. Jelenlegi munkaterülete a növénytermesztés környe-

zetterhelő hatásának, a mezőgazdasági termelés – egészséges tápanyag – egés-

zséges táplálkozás összefüggéseinek vizsgálata. 

Váradi István okleveles agrár- és építészmérnök, a Szent István Egyetem Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézetének egyetemi adjunktusa. Eredeti kutatási területe az 

ökologikus építészet valamint az energiatudatos építés és felújítás. Jelenlegi 

munkaterülete a környezetgazdálkodási szempontok érvényesítése a terület-, te-

lepülés- és épülettervezésben. 

Vida Gábor okleveles biológia-kémia szakos tanár, az MTA rendes tagja, Széchenyi- és 

Pro Natura díjas, korábban az ELTE Genetikai Tanszékének tanszékvezető 

egyetemi tanára, 2003. január 1-jétől az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató-

intézetének igazgatója. A botanika, ökológia, genetika, evolúció és környezet-

védelem területén mintegy 200 szakcikk, könyv és könyvfejezet, és számos nép-

szerűsítő közlemény szerzője. 
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9. MELLÉKLETEK 

 

9.1. MAGYARORSZÁG FÖLDHASZNÁLATI ZÓNARENDSZERÉNEK 

KIALAKÍTÁSA 

 

Arra vonatkozóan, hogy hol vannak Magyarországon a különböző 

földhasználati kategóriák területei, eligazítást adnak azok a vizsgálatok, amelyek-

nek eredményeképpen megszületett Magyarország földhasználati zónarend-

szere. Ennek alapját az a földhasználati (agrár-környezetgazdálkodási) érték-

skála adja, mely a földhasználati piramiskoncepciónak megfelelően a területek 

agrártermelési alkalmasságának és környezeti érzékenységének térinformatikai 

egyesítésével, területi integrációjával keletkezett (Ángyán et al., 1998/1; 1998/2). 

Ennek segítségével kerültek kialakításra a földhasználati zónák, az agrártermelé-

si, a kettős illetve a környezetérzékenységi meghatározottságú területi kategóriák. 

Ez képezte az alapját a természetvédelmi magzónára, pufferzónára, átmeneti 

(vagy extenzív agrár-) zónára valamint az agrár magzónára épülő integrált föld-

használati zónarendszer kialakításának. E zonalitás adja az alapját a területileg 

differenciált és a többfunkciós mezőgazdálkodás modelljének megfelelő agrárfej-

lesztés kereteit rögzítő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programnak (Ángyán et 

al., szerk., 1999).  

A Magyarország földhasználati zónarendszerének kidolgozását célzó 

alapvizsgálatokban az FVM Agrár-környezetgazdálkodási Osztálya, a KöM Ter-

mészetvédelmi és Környezetvédelmi Hivatalai, a Közlekedési és Vízügyi Minisz-

térium, a SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete, az MTA Talajtani és Ag-

rokémiai Kutatóintézete, a FÖMI, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület és további intézmények szakemberei működtek közre. E munkában a 

koncepcionáló, integráló és irányító feladatokat a SZIE-KTI látta el. Az alábbiak-

ban ezen elemzést mutatjuk be. Részleteit az alábbi közlemények tartalmazzák: 

Ángyán-Büttner et al., 1997/1; 1997/2; 1999; Ángyán-Dorgai et al., 1998; Án-

gyán-Fésüs et al., szerk., 1998/1, 1998/2; 1999; Ángyán, 2003/1; Ángyán-Balázs 

et al., 2003. 
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9.1.1. Célkitűzések 

A földhasználati piramiskoncepcióból kiindulva az alapvizsgálatok olyan 

földhasználati zónarendszer kialakítását célozták, amely 

 segíti, objektívebbé teszi az EU csatlakozási tárgyalások mezőgazda-

sági kérdésköreinek földhasználati alapozását; 

 kijelöli az EU átrendeződő támogatási rendszerének potenciális magyaror-

szági célterületeit; 

 alapjául szolgálhat a területileg differenciált és egymással ugyanakkor 

összehangolt agrár-, vidék- és környezetpolitika kialakításának, vala-

mint megteremti az NAKP földhasználati alapjait; 

 közvetlen földhasználati alapozást adhat az országos hosszú távú terü-

letfejlesztési koncepció továbbfejlesztéséhez és az országos terület-

rendezési terv kidolgozásához; 

 összességében segítheti az ökológiai feltételekhez alkalmazkodó, fenn-

tartható földhasználati struktúra kialakulását, a fenntartható fejlődés 

gyakorlati környezethasználati megvalósítását. 

9.1.2. Megválaszolandó alapkérdések 

A földhasználati zonációs alapvizsgálatok a következő kérdésekre keres-

ték a fellelhető területfedő környezeti adatbázisok komplex térinformatikai elem-

zésével a választ. 

1. Hogyan alakul Magyarország területének mezőgazdasági termelési al-

kalmassága, agroökológiai értéke, illetve környezeti (élővilág-, talaj-, 

vízvédelmi) érzékenysége? 

2. A gyenge agrárpotenciálú területek művelési ágának illetve a gazdál-

kodás intenzitási fokának változtatása hogyan kapcsolható össze a 

környezet- és természetvédelem területigényével? 

3. A két értékskála egybevetésével az ország területei hogyan kategori-

zálhatók? 

4. Hol vannak és mekkora kiterjedésűek a védelmi prioritású, az agrár priori-

tású és a kettős meghatározottságú területek, vagyis hol jelölhetők ki a vé-

delmi, az átmeneti illetve az agrár zónák? 

5. Hogyan érinti ez a kategorizálás a mezőgazdasági és ezen belül a szán-

tóterületeket? 
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6. Mely mezőgazdasági illetve szántóterületeket lehet az intenzív mező-

gazdálkodási kategóriában tartani, melyeken kell a gazdálkodás inten-

zitását csökkenteni, illetve melyeken kell a művelési ágat is megvál-

toztatni, vagy a mezőgazdasági földhasználati kategóriából kivéve vé-

delmi célú földhasználatot megvalósítani? 

9.1.3. A vizsgálatok adatbázisa 

A vizsgálat az agráralkalmasság-környezetérzékenység fő koordinátái 

mentén tett kísérletet egy egységes földminősítési rendszer és erre alapozott in-

tegrált földhasználati zónarendszer kidolgozására. Ennek megfelelően a vizsgálati 

paraméterek – az egész országot lefedő (környezeti adatbázisokban rendelkezésre 

álló) területjellemzők közül – az alábbiak voltak. 

9.1.3.1. Az agráralkalmasság megítélésére használt jellemzők és 

adatbázisok 

A. Domborzati és talajparaméterek 

1. Lejtőkategóriák (Forrásadatbázis: Magyarország Digitális Domborzati 

Adatállománya, FÖMI térképi adatbázisa, M=1:100 000) 

2. Száz pontos talajértékszám (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-

TAKI, M=1:100 000) (A különböző talajok természetes termékenységét fe-

jezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének százalékában.) 

3. Szántóterületek átlagos aranykorona-értéke (Forrásadatbázis: FVM telepü-

léssoros térképe) (A hozadéki kataszter által létrehozott értékszám, amely az 

eltérő minőségű földek átlagos tiszta jövedelmét (hozadékát) adja meg 

aranykorona/ha értékben.) 

4. A talaj típusa és altípusa (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-

TAKI,  

M=1:100 000) (A genetikus talajosztályozás kategóriái.)  

5. A fizikai talajféleség (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI,  

M=1:100 000) (A talaj szemcseösszetétele, a szemcsefrakciók aránya alap-

ján meghatározott kategóriák.) 

6. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, 

MTA-TAKI, M=1:100 000) (A víznyelő-, vízvezető-, vízraktározó- és 

víztartóképesség mértéke.) 
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7. A talaj kémhatása és mészállapota (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, 

MTA-TAKI, M=1:100 000) (A talajsavanyúság, karbonáttartalom illetve 

szikesedés mértéke.) 

8. A talaj szerveranyag-készlete (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-

TAKI, M=1:100 000) (A termőréteg szervesanyag-tartalma, t/ha.) 

9. A termőréteg vastagsága (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-

TAKI,  

M=1:100 000) (A talajfelszín és a kő- vagy kavicsréteg illetve a talajvíztü-

kör közti távolság, cm.) 

B. Klímaparaméterek 

1. Energetikai agrárpotenciál (Forrásadatbázis: DATE Debrecen (Szász Gábor) 

térképi adatbázisa) (A beérkező sugárzás alapján lehetséges maximális éves bio-

massza-produkció, t/ha.) 

2. Klimatikus agrárpotenciál (Forrásadatbázis: DATE Debrecen (Szász Gá-

bor) térképi adatbázisa) (Az energetikai agrárpotenciál egyéb klímaparamé-

terek által behatárolt maximális értéke, t/ha.) 

3. Aszályhajlam, aszályindex (Forrásadatbázis: BME Budapest (Somlyódy 

László) térképi adatbázisa alapján készült GATE-KTI szintézis térkép)  

4. A kukoricatermesztési klímaalkalmassági értékszám (Forrásadatbázis: 

GATE KTI (Ángyán József) térképi adatbázisa) (Többváltozós biometriai 

módszerekkel előállított, növényfaj-specifikus, komplex értékszám.) 

5. Az őszi búzatermesztési minőségi klímaértékszám (Forrásadatbázis: GATE 

NTI  

(Szabó Miklós) térképi adatbázisa) (Többváltozós biometriai módszerekkel 

előállított, növényfaj-specifikus, komplex értékszám.) 

6. Az őszi búzatermesztési mennyiségi klímaértékszám (Forrásadatbázis: 

GATE NTI (Szabó Miklós) térképi adatbázisa) (Többváltozós biometriai 

módszerekkel előállított, növényfaj-specifikus, komplex értékszám.) 

7. A tavaszi árpatermesztési klímaalkalmassági értékszám (Forrásadatbázis: 

GATE NTI (Alapy Balázs) térképi adatbázisa) (Többváltozós biometriai 

módszerekkel előállított, növényfaj-specifikus, komplex értékszám.) 
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9.1.3.2. A környezeti érzékenység megítélésére használt jellemzők és 

adatbázisok 

C. Élővilág 

1. Magyarország természetvédelmi oltalom alatt álló területei (Forrásadatbá-

zis: KöM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:100 000)  

2. A Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) magyarországi tervezett terü-

letei (Forrásadatbázis: KöM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, 

M=1:500 000) (Természetes és természetközeli élőhelyek valamint az eze-

ket összekötő ökológiai folyosók által biztosított hálózatos rendszer, mely-

nek kategóriái: összefüggő vagy mozaikos természetes illetve 

természetközeli élőhelykomplexek, egyedül álló természetes vagy 

természetközeli élőhelyek, mesterséges urbán illetve agrár 

élőhelykomplexek, különleges jelentőségű, kis méretű élőhelyek, ökológiai 

folyosók) 

3. Javasolt érzékeny természeti területek (Forrásadatbázis: MME (Nagy Sza-

bolcs) térképi adatbázisa, M=1:500 000) 

4. Ramsari területek (Forrásadatbázis: KöM Természetvédelmi Hivatal térké-

pi adatbázisa, M=1:500 000) 

5. Felszíni vizek parti sávjai (Forrásadatbázis: GATE-KTI térképi adatbázisa, 

M=1:100 000) 

6. Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek (Forrásadatbázis: MME (Nagy 

Szabolcs) térképi adatbázisa, M=1:100 000)   

7. A veszélyeztetett mezei madárfajok számára fontos területek (Forrásadat-

bázis: MME Monitoring Központ térképi adatbázisa, M=1:500 000)  

D. Talaj 

1. Az erózió mértéke (Forrásadatbázis: MTA-TAKI térképi adatbázisa, 

M=1:100 000)  

2. A fizikai talajféleség (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, 

M=1:100 000)  

3. Agyagásvány-minőség (Forrásadatbázis: MTA-TAKI (Stefanovits Pál) térképi 

adatbázisa, M=1:100 000) 

4. A talaj kémhatása és mészállapota (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, 

MTA-TAKI, M=1:100 000)  

5. A talaj szervesanyag-készlete (t/ha) (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, 

MTA-TAKI, M=1:100 000)  
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E. Víz 

1. Felszín alatti vízvédelmi területek (Forrásadatbázis: VITUKI térképi adat-

bázisa, M=1:500 000) (Felszín alatti vízbázisaink hidrogeológiai védőido-

mai, védterületei, karsztos területek, rétegvízadó öszletek felett elhelyezke-

dő területek.) 

2. Felszíni vízvédelmi területek (Forrásadatbázis: VITUKI térképi adatbázisa, 

M=1:500 000) (Folyó- és állóvizeink valamint parti sávjaik.) 

9.1.3.3. Földhasználati felszínborítási adatbázisok 

F. Felszínborítási adatbázis (Forrásadatbázis: Büttner György, 1996, FÖMI 

CORINE Land Cover adatbázisa, M=1:100 000) (A felszínborítás jellemzésére 

kidolgozott – távérzékelésen alapuló – standard európai rendszer (European 

Commission, 1994) magyarországi interpretációjával előállított felszínborítási 

adatbázis, amely 44 felszínborítási osztályt (területhasználati kategóriát) defi-

niál az alábbi 5 fő csoportba sorolva: mesterséges felszínek, mezőgazdasági te-

rületek, erdők és közel természetes területek, vizes területek, vízfelületek.) 

G. Magyarország erdőterületeinek digitális adatállománya (Forrásadatbázis: 

FVM Erdészeti Hivatal térképi adatbázisa, M=1:20 000) (Az Erdészeti Hivatal 

Magyarország erdőterületeire vonatkozó térképi adatbázisa.) 

9.1.4. Az információk feldolgozása 

A leírt adatbázison a területi elemzést a következő lépésekben, logikai 

sorrendben végeztük el. 

 A felsorolt 30 területjellemző környezeti változót kategorizáltuk, és 

minden egyes változót és kategóriát súlyoztunk (értékkel láttuk el) asze-

rint, hogy milyen szerepet játszik a mezőgazdasági (szántóföldi) ter-

mékenység illetve a környezeti érzékenység kialakításában, a terület 

mezőgazdasági (szántóföldi) termelési alkalmasságának illetve környezeti 

érzékenységének megítélésében (122. és 123. táblázat). E súlyozáshoz 

korábbi széleskörű elemzéseink, két és többváltozós összefüggés-

vizsgálataink (korrelációszámítás, faktor/főkomponens-analízis, főkom-

ponens regresszió, stb.) eredményeit (Ángyán, szerk., 1987; Ángyán-

Menyhért, 1988; Ángyán, 1991) illetve ahol ilyenek nem álltak rendelke-

zésre, ott – számos hasonló korábbi vizsgálat (pl. Magyarország 

agroökológiai potenciáljának felmérése) eljárásmódjának megfelelően – 
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az adatbázisokat előállító intézetek és szakértők által megadott prioritási 

(szakértői becslési) értékeket használtuk.  

 Az ország területét 100x100 méteres cellaméretű (felbontású) rácshá-

lózattal 9,3 millió db 1 ha-os négyzetre, cellára osztottuk, majd a leírt 

változók területi eloszlástérképeire helyezve ezt a rácshálózatot az or-

szág minden egyes ha-jára meghatároztuk a környezeti jellemzők értékeit. 

Így tehát cellánként 30 környezetjellemző értékhez jutottunk. 

 A 16 mezőgazdasági alkalmassági valamint a 14 környezetérzékeny-

ségi értékszámot megfigyelési egységenként (1 ha-os cellánként) ösz-

szegeztük, majd ezeket az értékeket térképen ábrázoltuk. Ezzel az 

ország területének minden egyes ha-ját elhelyeztük egy 0-100 közötti 

mezőgazdasági alkalmassági és egy 0-100 közötti környezetérzé-

kenységi értékskálán. Az adatbázist és az elemzési fastruktúrát az  

54. ábra szemlélteti. 

54. ábra: A földhasználati zónaelemzés adatbázisának felépítése és vizsgálati 

menete 

Agráralkalmasság Környezeti érzékenység

Talajalk. Klímaalk. Élővilág érz. Talajérz. Vizek érz.

Lejtő Energ. ap. Védett ter. Erózió Felsz. alatti

100 pontos Klimat. ap. NECONET Fizikai f. Felszíni

AK érték

Kukorica

ÉTT Agyagásv.

Talajtípus

Búza min.

Ramsari Kémhatás

Fizikai fél.

Búza menny. IBA

Szervesa.

Vízgazd.

Vízpart

Kémhatás

Szervesa.

Termőréteg

Agáralkalmassági-környezetérzékenységi skála

Sörárpa

Aszály

Mezei madár

Agráralkalmasság Környezeti érzékenység

Talajalk. Klímaalk. Élővilág érz. Talajérz. Vizek érz.

Lejtő Energ. ap. Védett ter. Erózió Felsz. alatti

100 pontos Klimat. ap. NECONET Fizikai f. Felszíni

AK érték

Kukorica

ÉTT Agyagásv.

Talajtípus

Búza min.

Ramsari Kémhatás

Fizikai fél.

Búza menny. IBA

Szervesa.

Vízgazd.

Vízpart

Kémhatás

Szervesa.

Termőréteg

Agáralkalmassági-környezetérzékenységi skála

Sörárpa

Aszály

Mezei madár

 

 A cellánkénti mezőgazdasági alkalmassági értékszámokból (MAÉ) ki-

vontuk a környezetérzékenységi értékszámokat (KÉÉ), majd a kü-

lönbséghez hozzáadtunk 100-at, azaz (MAÉ-KÉÉ)+100. Így egy 0-200 

közötti értékskálát kaptunk, ahol a 100 alatti értékek az adott terület 

környezetérzékenységi meghatározottságára, a 100 feletti értékek pe-
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dig az agrármeghatározottságra utalnak. A skála két végpontján tehát 

az egyértelmű meghatározottságú (vagy agrár, vagy környezeti területek), 

a skála közepe körül pedig a kettős meghatározottságú (környezeti szem-

pontok által korlátozott extenzív agrárterületek) helyezkednek el. Ezeket 

az értékeket egy szintézistérképen ábrázoltuk. 

 E szintetikus (agrár és környezeti) értékskálatérkép segítségével há-

rom olyan forgatókönyvet is előállítottunk a földhasználati zóna-

rendszer kialakítására, ahol: 

 a 100 (átlag) alatti értékű területeket védelmi zónába, 

 a 100-120, a 100-125 illetve a 100-130 közötti értékű területeket 

átmeneti (védelmi-agrár) zónába, míg 

 a 120-as, a 125-ös illetve a 130-as érték fölötti területeket agrárzóná-

ba soroltuk. 

 Megvizsgáltuk azt is, hogy a jelenlegi mezőgazdasági területek és ezen 

belül a szántóterületek hogyan oszlanak meg e zónák között, és ele-

meztük a magyar tájak földhasználati karakterét. 

 Végezetül a forgatókönyvek alapján javaslatokat tettünk a művelési ágak 

változtatásának irányára, belső arányaira és területi elhelyezésére. 

Az elemzéshez az Arc/Info térinformatikai (GIS) szoftver SUN számí-

tógépen futó változatát használtuk. A térképek színezése az ArcView 3.0 PC-s 

szoftverrel, nyomtatása pedig HP DesignJet 650C plotterrel történt.  

122. táblázat: Az agráralkalmasság értékelésére használt jellemzők  

Kód Megnevezés 
Mezőgazdasági  

alkalmassági  

értékszám 

Talajalkalmasság 

1. Lejtőszög % 

1.1 17,0 < 0 

1.2 15,0 - 16,9 1 

1.3 13,0 - 14,9 2 

1.4 11,0 - 12,9 3 

1.5   9,0 - 10,9 4 

1.6   7,0 - 8,9 5 

1.7   5,0 - 6,9 6 

1.8   3,0 - 4,9 7 

1.9   1,0 - 2,9 8 

1.10        < 1,0 9 

2. Talajértékszám 

2.1   0 - 10 0 

2.2   11 - 20 1 

2.3   21 - 30 2 

2.4   31 - 40 3 

2.5   41 - 50 4 

2.6   51 - 60 5 



 616 

Kód Megnevezés 
Mezőgazdasági  

alkalmassági  

értékszám 

2.7   61 - 70 6 

2.8   71 - 80 7 

2.9   81 - 90 8 

2.10   91 - 100 9 

3. Aranykorona érték (Ak/ha szántó) 

3.1      < 5 0 

3.2   5 - 9 1 

3.3 10 - 14 2 

3.4 15 - 19 3 

3.5 20 - 24 4 

3.6 25 - 29 5 

3.7 30 - 34 6 

3.8 35 - 39 7 

3.9 40 - 44 8 

3.10 45 < 9 

4. A talaj típusa és altípusa 

4.1 Köves és földes kopárok 0 

4.2 Futóhomok 0 

4.3 Humuszos homok talajok 1 

4.4 Rendzina talajok 0 

4.5 Erubáz talajok, nyiroktalajok 0 

4.6 Savanyú, nem podzolos barna erdő talajok 2 

4.7 Agyagbemosódásos barna erdő talajok 2 

4.8 Pszeudoglejes barna erdő talajok 3 

4.9 Barnaföldek (Ramann-féle barna erdő talajok) 3 

4.10 Kovárványos barna erdő talajok 3 

4.11 Csernozjom-barna erdő talajok 4 

4.12 Csernozjom jellegű  homoktalajok 4 

4.13 Mészlepedékes csernozjomok 6 

4.14 Alföldi mészlepedékes csernozjom 6 

4.15 Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjomok 5 

4.16 Réti csernozjomok 5 

4.17 Mélyben sós réti csernozjomok 4 

4.18 Mélyben szolonyeces réti csernozjomok 4 

4.19 Terasz csernozjomok 4 

4.20 Szoloncsákok 0 

4.21 Szoloncsák-szolonyecek 0 

4.22 Réti szolonyecek 1 

4.23 Sztyeppesedő  réti szolonyecek 1 

4.24 Szolonyeces réti talajok 1 

4.25 Réti talajok 2 

4.26 Réti öntéstalajok 2 

4.27 Lápos réti talajok 1 
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Kód Megnevezés 
Mezőgazdasági  

alkalmassági  

értékszám 

4.28 Síkláp talajok 0 

4.29 Lecsapolt és telkesített síkláp talajok 0 

4.30 Mocsári erdő k talajai 0 

4.31 Fiatal, nyers öntéstalajok 2 

5. Fizikai talajféleség 

5.1 Homok 2 

5.2 Homokos vályog 4 

5.3 Vályog 6 

5.4 Agyagos vályog 4 

5.5 Agyag 2 

5.6 Tőzeg, kotu 0 

5.7 Nem, vagy részben mállott durva vázrészek 0 
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Kód Megnevezés 
Mezőgazdasági  

alkalmassági  

értékszám 

6. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai 

6.1 Igen nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, gyenge vízraktározó-képességű, 

igen gyengén víztartó talajok 

2 

6.2 Nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó-képességű, gyen-

gén víztartó talajok 

2 

6.3 Jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, jó víztartó talajok 6 

6.4 Közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű, jó 

víztartó talajok 

4 

6.5 Közepes víznyelésű és gyenge vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-

képességű, erősen víztartó talajok 

4 

6.6 Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető-képességű, erősen víztartó, igen ked-

vezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodású talajok 

0 

6.7 Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető-képességű, igen erősen 

víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok 

0 

6.8 Jó víznyelésű és vízvezető-képességű, igen nagy vízraktározó-, és víztartó-

képességű talajok 

6 

6.9 Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok 0 

7. A talaj kémhatása és mészállapota 
7.1 Erősen savanyú talajok 0 

7.2 Gyengén savanyú talajok 2 

7.3 Felszíntől karbonátos talajok 3 

7.4 Nem felszíntől karbonátos szikes talajok 1 

7.5 Felszíntől karbonátos szikes talajok 0 

8. Szervesanyag-készlet (t/ha) 

8.1        < 50 0 

8.2   50 - 100 1 

8.3 100 - 200 1 

8.4 200 - 300 2 

8.5 300 - 400 2 

8.6 400 < 3 

9. A termőréteg vastagsága (kő, kavics, talajvíz) (cm) 

9.1       < 20 0 

9.2   20 - 40 1 

9.3   40 - 70 2 

9.4   70 - 100 2 

9.5 100 < 3 

Klímaalkalmasság 

10. Energetikai agrárpotenciál (t/ha) 
10.1         < 29,0 0 

10.2 29,0 - 29,9 1 

10.3 30,0 - 30,9 2 

10.4 31,0 - 31,9 3 

10.5 32,0 - 32,9 4 

10.6 33,0 - 33,9 5 

10.7 33,9 < 6 

11. Klimatikus agrárpotenciál (t/ha) 

11.1         < 27,0 0 

11.2 27,0 - 27,9 1 

11.3 28,0 - 28,9 2 

11.4 29,0 - 29,9 3 

11.5 30,0 - 30,9 4 

11.6 31,0 - 31,9 5 
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Kód Megnevezés 
Mezőgazdasági  

alkalmassági  

értékszám 

11.7 31,9 < 6 

12. Aszályhajlam, aszályindex 

12.1 Nem aszályos 0 

12.2 Gyenge aszályhajlam 2 

12.3 Közepes aszályhajlam 4 

12.4 Erős aszályhajlam 6 

13. A kukoricatermesztési klímaalkalmassági értékszám 

13.1.        < -3,0 0 

13.2. -3,0 - -2,0 1 

13.3. -1,9 - -1,0 2 

13.4. -0,9 - 0,0 3 

13.5.  0,1 - 1,0 4 

13.6.  1,1 - 2,0 5 

13.7.  2,1 - 3,0 6 

13.8.  3,0 < 7 

14. A búzatermesztési minőségi klímaértékszám 

14.1        < -4,0 0 

14.2 -3,9 - -3,0 1 

14.3 -2,9 - -2,0 2 

14.4 -1,9 - -1,0 3 

14.5 -0,9 - 0,0 4 

14.6  0,1 - 1,0 5 

14.7  1,1 - 2,0 6 

14.8  2,0 < 7 

15. A búzatermesztési mennyiségi klímaértékszám 

15.1        < -4,0 0 

15.2 -3,9 - -3,0 1 

15.3 -2,9 - -2,0 2 

15.4 -1,9 - -1,0 3 

15.5 -0,9 - 0,0 4 

15.6  0,1 - 1,0 5 

15.7  1,1 - 2,0 6 

15.8  2,0 < 7 

16. A sörárpa-termesztési klímaalkalmassági értékszám 

16.1        < -4,0 0 

16.2 -3,9 - -3,0 1 

16.3 -2,9 - -2,0 2 

16.4 -1,9 - -1,0 3 

16.5 -0,9 – 0,0 4 

16.6  0,1 – 1,0 5 

16.7  1,1 – 2,0 6 

16.8  2,0 < 7 
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123. táblázat: A környezeti érzékenység értékelésére használt jellemzők  

Kód Megnevezés 
Környezet-

érzékenységi  

értékszám 

Élővilág 

1. Magyarország természetvédelmi oltalom alatt álló területei 

1.1 Nemzeti parkok 9 

1.2 Tájvédelmi körzetek 6 

1.3 Természetvédelmi területek 3 

1.4 Nem védett területek 0 

2. A Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) tervezett területei 

2.1 Összefügg, nagy kiterjedésű, természetes élőhely-komplexek 9 

2.2 Mozaikos szerkezetű, természetes élőhely-komplexek 6 

2.3 Egyedülálló természetes élőhelyek 3 

2.4 Egyéb területek 0 

3. Javasolt Érzékeny Természeti Területek 

3.1 Mintaterület 8 

3.2 Igen fontos területek 6 

3.3 Fontos területek 4 

3.4 További vizsgálatokat igénylő területek 2 

3.5. Egyéb területek 0 

4. Ramsari területek 

4.1 Ramsari területek 7 

4.2 Egyéb területek 0 

5. A felszíni vizek parti sávja 

5.1 Hullámtér/0-100 méter parti sáv  6 

5.2 Ártér/100-200 méter parti sáv 3 

5.3. Egyéb területek 0 

6. Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek 

6.1 Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek 7 

6.2 Egyéb területek 0 

7. A veszélyeztetett mezei madárfajok számára fontos területek (db faj) 

7.1 15 < 9 

7.2 11 – 15 6 

7.3  6 – 10 3 

7.4     < 5 0 

Talaj 

8. Az erózió mértéke 

8.1 Nem, vagy nem jelentős mértékben erodált  0 

8.2 Kisebb fokú erózió 1 

8.3 Közepes erózió 2 

8.4 Erős erózió 3 
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Kód Megnevezés 
Környezet-

érzékenységi  

értékszám 

9. A fizikai talajféleség 

9.1 Homok 8 

9.2 Homokos vályog 6 

9.3 Vályog 4 

9.4 Agyagos vályog 2 

9.5 Agyag 0 

9.6 Tőzeg, kotu 0 

9.7 Durva kőzettörmelék 8 

10. Agyagásvány-minőség 

10.1 I. (illit domináns) 4 

10.2 IK (illit, klorit és kaolinit) 4 

10.3 IKS (illit, klorit, szmektit) 3 

10.4 IKSV (illit, klorit, szmektit, vermikulit) 2 

10.5 IS (illit, szmektit) 2 

10.6 S (szmektit domináns) 0 

10.7 Tőzeg, kotu 6 

11. A talaj kémhatása és mészállapota 

11.1 Erősen savanyú 5 

11.2 Gyengén savanyú 3 

11.3 Felszíntől karbonátos 1 

11.4 Nem felszíntől karbonátos szikes 3 

11.5 Felszíntől karbonátos szikes 1 

12. A talaj szervesanyag-készlete (t/ha) 

12.1       < 50 3 

12.2   50 - 100 3 

12.3 100 - 200 2 

12.4 200 - 300 2 

12.5 300 - 400 1 

12.6 400 < 1 

Víz 

13. Felszín alatti vízvédelmi területek 

13.1 Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivé-

telek - külön jogszabály szerint - kijelölt vagy kijelölés alatt álló belső, külső és "A" 

hidrogeológiai védőidomai, védőterületei továbbá a karszt-, talaj- és parti szűrésű 

ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek "B" hidrogeo-

lógiai védőterület is. 

10 

13.2 Azok a karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, 

dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. 
9 

13.3 Üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízki-

vételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, vagy kijelölés alatt álló belső, külső és 

"A" hidrogeológiai védőövezetei, védőidomai, ha nem tartoznak az l. kategóriába. 

8 

13.4 Minden olyan, a 13.2. kategóriába nem tartozó karsztos terület, ahol a felszín alatt 

100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, 

kivéve, ha lokális vizsgálat bizonyítja, hogy 100 év alatt nem érhet el a felszínről a 

szennyező anyag a képződménybe. 

7 

13.5 Minden olyan terület, ahol a fő rétegvízadó összlet teteje a felszíntől 50 m-nél kisebb 

mélységben van, vagy ha 50-100 m között van, de a fedőképződmény kavics vagy 

homok, és a terület nem tartozik az 1. kategóriába, kivéve, ha lokális vizsgálat bizo-

nyítja, hogy 100 év alatt nem érhet el a felszínről a szennyeződés a fő vízadó kép-

ződménybe. 

6 
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Kód Megnevezés 
Környezet-

érzékenységi  

értékszám 

13.6 Minden olyan terület, ahol nincs fő vízadó képződmény, de a felszín közelében jó 

(legalább homoknak megfelelő) vízadó réteg található. 
5 

13.7 Egyéb területek 0 

14. Felszíni vízvédelmi területek  

14.1 Balaton és felszíni ivóvízbázisok 10 

14.2 Vízparti üdülőterületek 9 

14.3 Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékébe felvett, jogszabályban kihirdetett területek. 9 

14.4 Az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek középvízi 

medrétől számított 0.25 km széles parti sávja. 
9 

14.5 Duna és Tisza közvetlen vízgyűjtőterülete 8 

14.6 Az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek középvízi 

medrétől számított 0.25-1.0 km közötti parti sávja. 
7 

14.7 Ipari területek (kisvízfolyások) 6 

14.8 Öntözővízbázisok 6 

14.9 Nem kiemelt területen levő egyéb felszíni vizek 5 

14.10 Egyéb területek 0 

9.1.5. Az alapelemzések eredményei, következtetései, ajánlásai 

9.1.5.1. Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága 

A 9 talajjellemző paraméter térinformatikai összegzésével Magyarország 

mezőgazdálkodási talajalkalmassági értékszámtérképét, a 7 komplex klímajel-

lemző paraméter összegzésével pedig az ország mezőgazdasági 

klímaalkalmassági értékszámtérképét állítottuk elő. A különböző adottságkate-

góriákba tartozó területek statisztikai adatait a 124. és 125. táblázat foglalja ösz-

sze. Minél nagyobbak ezek az értékszámok, annál alkalmasabb a terület a mező-

gazdasági (szántőföldi) termelésre. 

124. táblázat: Mezőgazdasági talajalkalmasság 

(osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 10 0,92 0,11 

 11 - 20 8,17 3,35 

 21 - 30 39,63 36,60 

 31 - 40 35,54 39,29 

 41 - 50 15,44 20,22 

  > 50 0,31 0,44 

Összesen: 100,00 100,00 
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125. táblázat: Mezőgazdasági klímaalkalmasság 

(osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 10 14,07 9,76 

 11 - 20 63,16 63,45 

  > 20 22,77 26,79 

Összesen: 100,00 100,00 

A klíma- és talajalkalmassági értékszámok egyesítésével, azaz a 16 jel-

lemző súlyozott értékeinek összegzésével előállítottuk az ország területének me-

zőgazdálkodási (szántóföldi) termelési alkalmasságtérképét (1. térkép, lásd 

korábban a 3.4.6. fejezetben), melynek területi statisztikai kiértékelését a 126. 

táblázat foglalja össze. Az érték növekedése a mezőgazdasági (szántóföldi) ter-

melési alkalmasság javulására utal. 

A táblázat és a térkép alapján megállapítható, hogy a 0-100-as értékská-

lán mérve az ország területének 35 %-a, mezőgazdasági területének pedig 43 %-a 

kiváló mezőgazdasági adottságú (MAÉ>50). 

126. táblázat: Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága 

(osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 10 0,00 0,00 

 11 - 20 1,20 0,16 

 21 - 30 5,52 1,63 

 31 - 40 18,79 14,10 

 41 - 50 39,23 40,84 

 51 - 60 21,03 24,39 

 61 - 70 13,60 18,01 

  > 70 0,62 0,87 

Összesen: 100,00 100,00 

9.1.5.2. Magyarország területének környezeti érzékenysége 

A környezeti érzékenység megítélésére használt – az élővilágra, a talajra 

és a vízbázisokra vonatkozó – 14 paramétert csoportonként összegezve, előállí-

tottuk az ország élővilág-, talaj- és vízbázis-érzékenységi térképeit, melyek terü-

leti statisztikai kiértékelését a 127., 128. és 129. táblázatok tartalmazzák. A na-

gyobb értékek nagyobb érzékenységre (sérülékenységre) utalnak.  
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127. táblázat: Környezeti érzékenység az élővilág szempontjából  

(osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 10 65,75 74,63 

 11 - 20 24,28 19,20 

  > 20 9,97 6,17 

Összesen: 100,00 100,00 

128. táblázat: Környezeti érzékenység a talaj szempontjából 

(osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 10 22,51 25,59 

 11 - 20 69,09 67,76 

  > 20 8,39 6,65 

Összesen: 100,00 100,00 

129. táblázat: Környezeti érzékenység a vízbázisok szempontjából 

(osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 10 69,66 75,05 

 11 - 20 27,95 24,20 

  > 20 2,39 0,74 

Összesen: 100,00 100,00 

A 14 paraméter egyesítésével Magyarország területének szintetikus 

környezetérzékenységi térképét állítottuk elő (2. térkép, lásd korábban a 3.4.6. 

fejezetben). A térkép kategóriáinak területi statisztikai kiértékelését a 130. táblá-

zatban foglaltuk össze. Az érték növekedése az érzékenység növekedésére utal. 

130. táblázat: Magyarország területének környezeti érzékenysége 

(osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 10 1,08 1,48 

 11 - 20 17,32 22,86 

 21 - 30 29,02 33,61 

 31 - 40 31,42 28,82 

 41 - 50 11,17 8,26 

 51 - 60 7,27 3,49 

 61 - 70 2,57 1,45 

  > 70 0,16 0,01 

Összesen: 100,00 100,00 

A táblázat és a térkép alapján megállapítható, hogy a 0-100-as környezetér-

zékenységi értékskálán mérve az ország területének mintegy 10 %-a és mezőgazda-
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sági területének közel 5 %-a környezeti szempontból kifejezetten érzékeny területe-

ken helyezkedik el. (KÉÉ>50) 

9.1.5.3. Az agráralkalmassági és környezetérzékenységi értékszámok 

egyesítése 

Az 55. ábra a 9,3 millió db 1 ha-os területi egység eloszlását szemlélteti a 

környezetérzékenységi és agráralkalmassági értékskálák koordináta rendszerében.  

Az ábra alapján az az igen fontos – nem csupán módszertani, hanem terület-

fejlesztési, zonációs szakmai – következtetés vonható le, hogy a területek túlnyomó 

többségére jellemzően a környezeti érzékenység növekedésével csökken az ag-

rárpotenciál. A két szempontrendszer egyesítésével tehát a területek döntő többsége 

úgy sorolható be adott zónába, hogy azzal nem sérülnek az agrár- illetve a környezeti 

szempontok. Más szavakkal a környezeti és agrárérdekek a területek többségén 

egymással alig kerülnek konfliktusba, a két szempont közös földhasználati zó-

narendszerben jól egyesíthetőnek tűnik, azok területileg összeegyeztethetők. 

55. ábra: A területek eloszlása a környezetérzékenységi-agráralkalmassági 

értékskálán 

 

Az agráralkalmassági és a környezetérzékenységi értékszámok leírt mód-

szer szerinti egyesítésével előállítottuk Magyarország területeinek zonációs 
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alaptérképét, mely az ország minden egyes ha-ját elhelyezi a 0-200-as környe-

zetérzékenységi-agráralkalmassági értékskálán (3. térkép, lásd korábban a 3.4.6. 

fejezetben). A térkép területi statisztikai kiértékelését, kategóriáinak területi ará-

nyát a 131. táblázatban összefoglalt adatok szemléltetik. 

131. táblázat: Magyarország területeinek elhelyezkedése a 

környezetérzékenységi-agrártermelési skálán (osztálygyakoriság %) 

Értékszám kategóriák Összesen Mg-i terület 

  < 80 3,57 0,70 
 81 - 90 5,84 2,53 
 91 - 100 11,78 7,96 
 101 - 110 18,99 16,76 
 111 - 120 18,33 19,44 
 121 - 130 15,08 17,91 
 131 - 140 12,33 15,62 
 141 - 150 10,18 13,65 
  > 150 3,89 5,43 

Összesen: 100,00 100,00 

9.1.5.4. Földhasználati mintaforgatókönyvek, zonalitási példák 

Az előző fejezetben bemutatott 0-200 értékskálájú zonációs alaptérkép 

felhasználásával különböző agrár-környezetgazdálkodási értékszámoknál 

(AKÉ) húzhatók meg a védelmi, az extenzív agrártermelési és az intenzív ag-

rártermelési földhasználati zónák határai. A zónakijelölésre példaképpen há-

rom szcenáriót állítottunk elő, ahol: 

 a 100 (átlag) alatti értékű területeket védelmi zónába, 

 a 100-120 (1. forgatókönyv), a 100-125 (2. forgatókönyv) illetve a 100-

130 (3. forgatókönyv) közötti értékű területeket átmeneti (védelmi-

agrár) zónába, míg 

 a 120-as (1. forgatókönyv), a 125-ös (2. forgatókönyv) illetve a 130-as (3. 

forgatókönyv) érték fölötti területeket agrárzónába soroltuk. 

E forgatókönyvek területi statisztikai adatait a 132. táblázat tartalmazza. 
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132. táblázat: Földhasználati forgatókönyvek, zonalitási példák 

Forgatókönyvak/Földhasználati zónák Összterület Mezőgazdasági terület 

1000 ha % 1000 ha % 

1. forgatókönyv 

Védelmi területek (AKÉ<100) 963,6 10,4 228,1  3,7 

Külterjes (extenzív) agrárterületek 

(100<AKÉ<120) 

2 958,6 31,8 1 601,2  26,2 

Belterjes (intenzív) agrárterületek (AKÉ>120) 5 380,8 57,8 4 292,7  70,1 

Összesen: 9 303,0 100,0 6 122,0  100,0 

2. forgatókönyv 

Védelmi területek (AKÉ<100) 963,6 10,4 228,1  3,7 

Külterjes (extenzív) agrárterületek 

(100<AKÉ<125) 

3 828,0 41,1 2 196,0 35,9 

Belterjes (intenzív) agrárterületek (AKÉ>125) 4 511,4 48,5 3 697,9 60,4 

Összesen: 9 303,0 100,0 6 122,0  100,0 

3. forgatókönyv 

Védelmi területek (AKÉ<100) 963,6 10,4 228,1  3,7 

Külterjes (extenzív) agrárterületek 

(100<AKÉ<130) 

4 637,2 49,8 2 792,7 45,6 

Belterjes (intenzív) agrárterületek (AKÉ>130) 3 702,2 39,8 3 101,2 50,7 

Összesen: 9 303,0 100,0 6 122,0  100,0 

A forgatókönyvenkénti zónatérképek és területi lekérdezésük alapján nem 

csak az állapítható meg, hogy a különböző zónáknak mennyi a területe, hanem az 

is, hogy ezek pontosan hol helyezkednek el.  

További elemzési lehetőségeket kínál, ha e zónatérképeket egybevetjük je-

lenlegi mezőgazdasági területeinkkel. Ezen elemzés elvégzéséhez a CORINE fel-

színborítási adatbázisból a megfelelő fedvényeket használtuk. A zónák területéből 

kivéve a nem mezőgazdasági területeket megállapítható, hogy – forgatókönyvtől füg-

gően – mezőgazdasági területeink közel 4 %-a (mintegy 230 ezer ha) a védelmi zó-

nába, 26-46 %-a (mintegy 1,6-2,8 millió ha) a külterjes (extenzív) agrárzónába és 50-

70 %-a (mintegy 3,1-4,3 millió ha) a belterjes (intenzív) agrárzónába esik. Az ország 

egész területére vonatkozóan ezek az értékek sorrendben: 10-11 % (0,9-1,0 millió 

ha), 32-50 % (3,0-4,6 millió ha) illetve 40-58 % (3,7-5,4 millió ha).  

9.1.5.5. A művelési ágak változtatása 

Ha azt vizsgáljuk, hogy jelenlegi mintegy 4,7 millió ha szántóterüle-

tünk hogyan oszlik meg a három zóna, adottságkategória között, akkor azt ta-

pasztaljuk, hogy pl. a 2. forgatókönyv szerint szántóink mintegy 1/3-a sérülékeny, 

gyenge, vagy igen gyenge termőképességű, szántóföldi művelésre tulajdonképpen 

kevéssé alkalmas területen helyezkedik el (4. térkép, lásd korábban a 3.4.6. feje-

zetben), így a szántó művelési ág fenntartása sem környezeti, sem gazdálkodási 
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szempontból nem indokolható. A 2. forgatókönyv szerinti megoszlásukat a 133. 

táblázat foglalja össze. 

133. táblázat: A szántóterületek megoszlása a javasolt 3 kategóriás 

földhasználati zónarendszerben (2. forgatókönyv) 

Földhasználati zónák Szántóterület 

 1000 ha % 

Védelmi területek (AKÉ<100) 111,3 2,4 

Külterjes (extenzív) agrárterületek (100<AKÉ<125) 1 408,9 29,9 

Belterjes (intenzív) agrárterületek (AKÉ>125) 3 193,8 67,7 

Összesen: 4 714,0 100,0 

A szántó művelési ág változtatásának irányára és mértékére vonatkozó ter-

vezés a mezőgazdasági területek agráralkalmassági-környezetérzékenységi ér-

tékskálájából indulhat ki. 

A tervezési koncepciónk az volt, hogy az e skálán legrosszabbnak ítélt te-

rületeket az erdősítés potenciális területeiként vettük számításba. A Pilisi Park-

erdő Rt. Zöldövezet-tervező Irodája által kidolgozott erdősítési terv megyénkénti il-

letve országos területigényéből válogattuk le tehát a skála alján elhelyezkedő terüle-

teket. A tervezett erdőterületet a megyénként megadott értékeknek megfelelő legrosz-

szabb mezőgazdasági területekből illetve az egész országra vonatkozó skála alapján 

is meghatároztuk. A mezőgazdasági területből erdősítésre igénybe vett legrosszabb 

630 ezer ha kivett terület után az új gyepesítés területei kerültek megtervezésre, 

melyhez a következő, legkisebb agrárpotenciálú és legnagyobb környezeti érzé-

kenységű mintegy 350 ezer ha-t vettük számításba. 

A megmaradó mintegy 3,5 millió ha szántóterületből a 2. forgatókönyv 

szerinti 100 és 125 értékszám közötti, vagyis az extenzív agrárzónában marad 

mintegy 500 ezer ha, ami az extenzív szántók területét adja. Az ezek után 

megmaradó legnagyobb agrárpotenciálú és legkisebb környezeti érzékenysé-

gű mintegy 3 millió ha adja az intenzív szántók területét. 

A kialakuló új művelési ág- és földhasználati szerkezet területi adatait a 

134. táblázatban foglaltuk össze. 
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134. táblázat: Művelési ágak és területi változásuk  

a 2. zonációs forgatókönyv szerint. 

Művelési ág terület ezer ha 

 1950. 1995. 2000. 2. forgatókönyv szerint 

Szántó  intenzív: – – – 3 000 

 extenzív: – – – 500 

 összesen: 5 518 4 714 4 500 3 500 

Kert+gyümölcs+szőlő: 383 260 303 350 

Gyep  tény: – – – 1 051 

 terv (új): – – – 349 

 összesen: 1 478 1 148 1 051 1 400 

Mezőgazdasági terület: 7 379 6 122 5 854 5 250 

Erdő tény: – – – 1 770 

 terv (új): – – – 630 

 összesen: 1 166 1 767 1 770 2 400 

Nádas+halastó: 53 68 92 100 

Termőterület: 8 598 7 957 7 716 7 750 

Művelés alól kivett terület: 705 1 346 1 587 1 553 

Összes terület: 9 303 9 303 9 303 9 303 

A 2. forgatókönyv megvalósításához, az ebben meghatározott fölhaszná-

lati arányok kialakításához tehát mintegy: 

 500 ezer ha intenzív szántó -> extenzív szántó konverziót, 

 21 ezer ha szántó -> kert+gyümölcs+szőlő konverziót,  

 349 ezer ha szántó -> gyep konverziót és 

 630 ezer ha szántó -> erdő konverziót , 

kell végrehajtani. Ez az átalakítás tehát mintegy 1,5 millió ha-t, azaz az ország 

termőterületének közel 20 %-át, összterületének pedig mintegy 16 %-át érintené. 
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9.2. A TERMÉSZETFÖLDRAJZI TÁJAK FÖLDHASZNÁLATI ZONÁCIÓS 

BESOROLÁSA ÉS TERÜLETI STATISZTIKAI ADATAI 

 

9.2.1. Dunai Alföld (1/a)  

TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

1 Alföld 241 624,3 4,7 1 902 076,1 37,1 2 982 797,2 58,2 5 126 497,6 

1a. Dunai Alföld 92 078,4 4,6 888 323,0 44,8 1 001 855,0 50,5 1 982 256,4 

1.1 Dunamenti-síkság 64 661,8 12,0 230 727,8 42,8 244 317,3 45,3 539 707,0 

1.1.11 Vác-Pesti-Duna-völgy 7 739,9 37,1 10 316,3 49,4 2 821,4 13,5 20 877,6 

1.1.12 Pesti hordalékkúp-síkság 20 162,8 22,9 60 662,7 68,8 7 305,5 8,3 88 131,0 

1.1.21 Csepeli-sík 22 665,4 16,8 80 278,5 59,6 31 657,2 23,5 134 601,2 

1.1.22 Solti-sík 10 773,6 14,4 32 302,1 43,3 31 565,2 42,3 74 641,0 

1.1.23 Kalocsai-Sárköz 3 320,1 3,1 17 230,4 16,2 85 939,7 80,7 106 490,2 

1.1.24 Tolnai-Sárköz 0,0 0,0 14 040,3 24,1 44 231,8 75,9 58 272,2 

1.1.25 Mohácsi-sziget 0,0 0,0 10 959,8 27,1 29 523,6 72,9 40 483,4 

1.1.26 Mohácsi teraszos sík 0,0 0,0 4 937,6 30,5 11 272,9 69,5 16 210,5 

1.2 Duna-Tisza közi síkvidék 24 090,8 3,3 508 273,5 70,5 188 080,1 26,1 720 444,4 

1.2.11 Gerje-Perje-sík 0,0 0,0 5 825,9 11,6 44 552,7 88,4 50 378,6 

1.2.12 Pilisi-Alpári-homokhát 364,9 0,3 93 851,0 74,0 32 583,2 25,7 126 799,1 

1.2.13 Kiskunsági-homokhát 11 260,5 9,1 102 632,5 82,7 10 236,1 8,2 124 129,1 

1.2.14 Bugaci-homokhát 8 794,3 8,1 93 574,9 85,7 6 763,9 6,2 109 133,1 

1.2.15 Dorozsma-Majsai-homokhát 588,3 0,3 157 921,5 88,5 19 872,1 11,1 178 381,9 

1.2.16 Kiskunsági-löszöshát 3 082,9 2,3 54 467,7 41,4 74 072,1 56,3 131 622,7 

1.3 Bácskai-síkvidék 0,0 0,0 53 651,2 27,0 145 122,2 73,0 198 773,3 

1.3.11 Illancs 0,0 0,0 36 175,6 71,6 14 348,2 28,4 50 523,8 

1.3.12 Bácskai löszös síkság 0,0 0,0 17 475,5 11,8 130 774,0 88,2 148 249,5 

1.4 Mezőföld 3 280,2 0,8 49 851,4 12,5 345 957,5 86,7 399 089,1 

1.4.11 Érd-ercsi-hátság 240,2 1,6 934,9 6,2 13 946,5 92,2 15 121,5 

1.4.12 Váli-víz síkja 0,0 0,0  0,0 0,0 21 052,4 100,0 21 052,4 

1.4.21 Közép-Mezőföld 86,7 0,1 9 871,3 6,8 135 492,0 93,2 145 450,1 

1.4.22 Velencei-medence 2 792,0 45,6 1 270,4 20,7 2 066,7 33,7 6 129,1 

1.4.23 Sárrét 0,0 0,0 7 748,9 16,7 38 744,1 83,3 46 492,9 

1.4.24 Sárvíz-völgy 161,3 0,4 8 398,3 19,6 34 219,1 80,0 42 778,7 

1.4.25 Dél-Mezőföld 0,0 0,0 21 627,7 38,4 34 641,2 61,6 56 268,9 

1.4.31 Enyingi-hát 0,0 0,0 0,0 0,0 11 333,6 100,0 11 333,6 

1.4.32 Kálóz-Igari löszhátak 0,0 0,0  0,0 0,0 54 461,9 100,0 54 461,9 

1.5 Dráva menti síkság 45,5 0,0 45 819,1 36,9 78 377,9 63,1 124 242,5 

1.5.11 Dráva-sík 45,5 0,1 23 766,3 62,9 13 947,4 36,9 37 759,2 

1.5.12 Fekete-víz síkja 0,0 0,0 20 487,2 39,8 30 984,2 60,2 51 471,5 

1.5.13 Nyárád-Harkányi-sík 0,0 0,0 1 565,6 4,5 33 446,3 95,5 35 011,9 
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9.2.2. Tiszai Alföld (1/b)  

TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

1 Alföld 241 624,3 4,7 1 902 076,1 37,1 2 982 797,2 58,2 5 126 497,6 

1b. Tiszai Alföld 149 546,0 4,8 1 013 753,0 32,2 1 980 942,2 63,0 3 144 241,2 

1.6 Felső-Tiszavidék 24 649,9 8,9 199 088,0 71,8 53 611,9 19,3 277 349,9 

1.6.11 Beregi-sík 9 617,8 16,9 46 302,9 81,1 1 144,8 2,0 57 065,6 

1.6.12 Szatmári-sík 10 235,6 9,3 94 038,3 85,8 5 293,9 4,8 109 567,9 

1.6.13 Bodrogköz 4 795,1 5,9 46 663,8 57,5 29 677,3 36,6 81 136,2 

1.6.14 Rétköz 1,4 0,0 12 083,0 40,8 17 495,9 59,1 29 580,2 

1.7 Közép-Tiszavidék 73 637,0 10,1 197 124,2 27,1 456 486,9 62,8 727 248,1 

1.7.11 Taktaköz 2 319,3 4,5 30 795,3 59,6 18 533,9 35,9 51 648,5 

1.7.12 Borsodi-ártér 5 207,8 11,1 26 934,0 57,4 14 747,3 31,5 46 889,2 

1.7.13 Hevesi-ártér 4 461,9 12,0 15 743,0 42,5 16 876,2 45,5 37 081,1 

1.7.14 Szolnoki-ártér 0,0 0,0 9 045,5 12,6 62 491,0 87,4 71 536,6 

1.7.15 Jászság 0,0 0,0 2 234,0 3,1 69 843,8 96,9 72 077,8 

1.7.21 Tiszafüred-kunhegyesi-sík 6 154,4 6,3 16 570,7 17,0 74 769,8 76,7 97 494,9 

1.7.22 Szolnok-túri-sík 443,9 0,3 10 794,2 6,5 154 481,5 93,2 165 719,7 

1.7.23 Tiszazug 0,0 0,0 3 588,1 18,0 16 296,4 82,0 19 884,5 

1.7.31 Hortobágy 55 049,5 33,4 81 419,3 49,4 28 447,0 17,2 164 915,8 

1.8 Alsó-Tiszavidék 1 874,9 1,2 31 300,6 20,0 123 186,5 78,8 156 362,1 

1.8.11 Marosszög 0,0 0,0 58,6 0,1 51 655,3 99,9 51 714,0 

1.8.12 Dél-Tisza-völgy 1 874,9 1,8 31 242,0 29,9 71 531,2 68,4 104 648,1 

1.9  Észak-Alföldi Hordalékkúp-síkság 14 606,2 3,6 105 114,5 25,8 286 924,0 70,6 406 644,8 

1.9.11 Hatvani-sík  271,2 0,4 26 149,1 34,9 48 575,4 64,8 74 995,7 

1.9.12 Tápióvidék 2,7 0,0 10 074,9 49,5 10 276,9 50,5 20 354,6 

1.9.21 Gyöngyösi-sík 0,0 0,0 2 122,9 3,6 57 176,3 96,4 59 299,1 

1.9.22 Hevesi-sík 415,7 0,4 32 411,4 31,4 70 470,8 68,2 103 298,0 

1.9.31 Borsodi-Mezőség 13 367,8 21,3 8 747,7 13,9 40 661,9 64,8 62 777,4 

1.9.32 Sajó-Hernád-sík 548,2 0,8 23 171,9 33,8 44 736,7 65,4 68 456,8 

1.9.33 Harangod 0,7 0,0 2 436,7 14,0 15 025,9 86,0 17 463,3 

1.10 Nyírség 21 679,5 4,8 338 294,1 74,5 94 326,4 20,8 454 300,0 

1.10.11 Közép-Nyírség 0,0 0,0 113 965,0 76,4 35 115,5 23,6 149 080,5 

1.10.12 Északkelet-Nyírség 0,0 0,0 77 665,8 79,4 20 184,9 20,6 97 850,7 

1.10.13 Délkelet-Nyírség 7 818,5 12,7 45 586,1 74,1 8 102,2 13,2 61 506,8 

1.10.14 Dél-Nyírség 13 861,0 12,4 87 378,0 78,4 10 153,9 9,1 111 392,8 

1.10.21 Nyugati v. Löszös-Nyírség 0,0 0,0 13 699,2 39,7 20 769,9 60,3 34 469,1 

1.11 Hajdúság 807,6 0,5 9 933,7 6,0 156 116,7 93,6 166 858,0 

1.11.11 Hajdúhát 2,4 0,0 6 053,1 6,9 81 363,5 93,1 87 419,1 

1.11.12 Dél-Hajdúság 805,1 1,0 3 880,6 4,9 74 753,2 94,1 79 438,9 

1.12 Berettyó-Körösvidék 11 424,4 2,6 109 245,9 25,0 316 891,3 72,4 437 561,7 

1.12.11 Dévaványai-sík 5 648,2 10,5 29 190,0 54,0 19 172,5 35,5 54 010,7 

1.12.12 Nagy-Sárrét 679,8 1,1 9 297,0 15,5 50 073,8 83,4 60 050,6 

1.12.13 Berettyó-Kálló köze 0,0 0,0 4 472,2 11,8 33 301,9 88,2 37 774,1 

1.12.14 Érmelléki löszös hát 89,6 0,5 1 983,0 11,8 14 795,3 87,7 16 867,9 

1.12.21 Bihari-sík 0,0 0,0 30 962,4 42,3 42 294,9 57,7 73 257,3 

1.12.22 Kis-Sárrét 4 317,8 6,0 12 997,8 18,0 54 999,1 76,1 72 314,7 

1.12.23 Körösmenti-sík 688,9 0,6 20 343,4 16,5 102 253,9 82,9 123 286,2 
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TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

1.13 Körös-Maros köze 866,4 0,2 23 651,9 4,6 493 398,4 95,3 517 916,7 

1.13.11 Csanádi-hát 0,0 0,0 0,0 0,0 39 265,2 100,0 39 265,2 

1.13.12 Békési-hát 0,0 0,0 1 445,2 1,1 131 484,5 98,9 132 929,7 

1.13.21 Békési-sík 0,0 0,0 5 504,9 4,2 125 922,2 95,8 131 427,1 

1.13.22 Csongrádi-sík 866,4 0,5 14 009,7 7,9 162 125,7 91,6 177 001,8 

1.13.23 Körösszög 0,0 0,0 2 692,1 7,2 34 600,8 92,8 37 292,9 

 

9.2.3. Kisalföld (2)  

TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

2 Kisalföld 7 238,1 1,4 125 968,3 23,7 399 166,8 75,0 532 373,3 

2.1 Győri-medence 7 120,7 2,9 40 626,0 16,3 201 780,4 80,9 249 527,1 

2.1.11 Szigetköz 0,0 0,0 6 970,6 19,3 29 131,4 80,7 36 102,0 

2.1.12 Mosoni-sík 0,0 0,0 1 451,0 3,1 46 091,2 96,9 47 542,1 

2.1.21 Fertő-medence 7 075,9 51,4 4 562,3 33,1 2 139,4 15,5 13 777,6 

2.1.22 Hanság 44,8 0,1 16 952,5 44,1 21 469,9 55,8 38 467,2 

2.1.31 Kapuvári-sík 0,0 0,0 3 732,8 6,2 56 322,2 93,8 60 055,0 

2.1.32 Csornai-sík 0,0 0,0 6 956,8 13,0 46 626,3 87,0 53 583,1 

2.2 Marcal-medence 51,4 0,0 71 240,6 44,7 88 045,3 55,3 159 337,3 

2.2.11 Marcal-medence 0,0 0,0 5 693,9 23,6 18 391,0 76,4 24 084,9 

2.2.12 Kemenesalja 0,0 0,0 9 978,4 55,4 8 029,6 44,6 18 008,0 

2.2.13 Pápa-Devecseri sík 51,4 0,0 55 568,4 47,4 61 624,7 52,6 117 244,4 

2.3 Komárom-esztergomi-síkság 66,0 0,1 14 101,7 11,4 109 341,1 88,5 123 508,8 

2.3.11 Győr-Tatai-teraszvidék 43,3 0,1 5 408,2 11,7 40 888,0 88,2 46 339,6 

2.3.12 Igmánd-Kisbéri-medence 0,0 0,0 4 549,3 6,7 63 402,6 93,3 67 952,0 

2.3.13 Almás-Táti-Duna-völgy 22,7 0,2 4 144,2 45,0 5 050,4 54,8 9 217,3 
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9.2.4. Nyugat-magyarországi peremvidék (3)  

TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

3 Nyugat-magyarországi peremvidék 84 040,2 11,6 440 561,5 61,0 198 087,8 27,4 722 689,5 

3.1 Alpokalja 24 072,4 29,4 43 611,5 53,2 14 300,3 17,4 81 984,2 

3.1.11 Soproni-hegység 4 544,6 68,7 1 931,2 29,2  138,1 2,1 6 613,9 

3.1.12 Fertőmelléki-dombság  969,3 16,4 3 931,7 66,6 1 000,9 17,0 5 901,9 

3.1.13 Sopron-medence 0,6 0,0 2 594,5 64,6 1 419,7 35,4 4 014,9 

3.1.21 Kőszegi-hegység 3 452,8 60,5 2 169,9 38,0  81,7 1,4 5 704,4 

3.1.22 Vas-hegy és Kőszeghegyalja 46,1 0,3 10 111,9 66,7 5 009,7 33,0 15 167,7 

3.1.23 Pinka-sík 11,0 0,0 16 514,4 71,5 6 558,4 28,4 23 083,8 

3.1.31 Felső-Őrség 0,0 0,0 3 547,4 97,9 75,2 2,1 3 622,5 

3.1.32 Vasi-hegyhát 15 048,0 84,2 2 810,5 15,7 16,5 0,1 17 875,1 

3.2 Sopron-Vasi-síkság 5 351,7 2,9 53 465,6 29,4 123 071,3 67,7 181 888,7 

3.2.11 Ikva-sík  527,6 3,1 4 143,0 24,0 12 620,7 73,0 17 291,4 

3.2.12 Répce-sík 4 503,9 9,0 17 875,9 35,7 27 676,6 55,3 50 056,4 

3.2.13 Gyöngyös-sík 0,0 0,0 10 471,1 26,9 28 472,2 73,1 38 943,3 

3.2.14 Rábai teraszos sík 0,0 0,0 6 919,4 16,8 34 342,9 83,2 41 262,3 

3.2.15 Rába-völgy 320,3 0,9 14 056,2 40,9 19 958,9 58,1 34 335,4 

3.3 Kemeneshát 29 110,9 24,7 75 002,6 63,6 13 753,6 11,7 117 867,0 

3.3.11 Alsó-Kemeneshát 5 983,8 11,1 34 951,6 64,9 12 918,5 24,0 53 853,9 

3.3.12 Felső-Kemeneshát 23 127,1 36,1 40 051,0 62,6  835,1 1,3 64 013,1 

3.4 Zalai-dombvidék 25 505,1 7,5 268 481,8 78,7 46 962,6 13,8 340 949,5 

3.4.11 Felső-Zala-völgy 6 622,9 28,8 16 330,6 71,0  49,4 0,2 23 002,9 

3.4.12 Kerka-vidék (Hetés) 5 639,3 12,7 37 827,6 85,4 842,6 1,9 44 309,5 

3.4.13 Közép-Zalai-dombság 3 863,0 5,4 65 034,9 90,4 3 036,7 4,2 71 934,6 

3.4.21 Egerszeg-Letenyei-dombság 2 701,3 4,2 50 798,4 78,1 11 565,8 17,8 65 065,5 

3.4.22 Principális-völgy  73,6 0,5 7 606,4 49,3 7 763,4 50,3 15 443,4 

3.4.23 Zalaapáti-hát 4 525,7 5,9 54 455,1 71,4 17 257,6 22,6 76 238,5 

3.4.24 Alsó-Zala-völgy 1 003,1 6,9 13 311,3 92,1 145,9 1,0 14 460,3 

3.4.25 Zalavári-hát 1 037,1 5,8 15 019,7 84,6 1 698,8 9,6 17 755,5 

3.4.31 Mura-Balparti sík  39,2 0,3 8 098,0 63,6 4 602,3 36,1 12 739,4 
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9.2.5. Dunántúli-dombság (4)  

TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

4 Dunántúli-dombság 160 140,8 13,5 422 872,7 35,6 605 647,2 51,0 1 188 660,7 

4.1 Balaton-medence 87 790,3 63,4 39 565,7 28,6 11 056,1 8,0 138 412,1 

4.1.11 Kis-Balaton-medence 10 625,2 68,1 4 498,3 28,8  483,0 3,1 15 606,5 

4.1.12 Kelet-Külső-Somogy 2 843,0 17,0 13 684,9 81,6 233,2 1,4 16 761,1 

4.1.13 Somogyi parti sík  930,5 4,8 8 568,2 44,3 9 821,3 50,8 19 319,9 

4.1.14 Balaton 58 310,1 98,9  432,6 0,7 200,1 0,3 58 942,9 

4.1.15 Balatoni-Riviéra 5 470,6 44,6 6 661,2 54,3 131,1 1,1 12 263,0 

4.1.16 Tapolcai-medence 9 610,8 61,9 5 720,5 36,9 187,3 1,2 15 518,7 

4.2 Külső-Somogy 350,0 0,1 36 968,7 12,4 260 503,7 87,5 297 822,4 

4.2.11 Nyugat-Külső-Somogy 350,0 0,5 31 377,3 46,4 35 938,6 53,1 67 666,0 

4.2.12 Kelet-Külső-Somogy 0,0 0,0 3 174,8 2,3 133 198,8 97,7 136 373,6 

4.2.13 Dél-Külső-Somogy 0,0 0,0 2 416,6 2,6 91 366,3 97,4 93 782,9 

4.3 Belső-Somogy 64 037,9 20,5 203 855,9 65,3 44 420,4 14,2 312 314,2 

4.3.11 Marcali-hát 993,0 2,9 26 747,2 78,9 6 169,0 18,2 33 909,2 

4.3.12 Kelet-Belső-Somogy 47 964,2 30,3 92 056,8 58,1 18 462,2 11,6 158 483,3 

4.3.13 Nyugat-Belső-Somogy 13 382,3 15,0 60 697,6 68,1 14 991,9 16,8 89 071,8 

4.3.14 Közép-Dráva-völgy 1 698,3 5,5 24 354,4 78,9 4 797,3 15,6 30 850,0 

4.4 Mecsek és Tolna-baranyai-dombvidék 7 962,6 1,8 142 482,3 32,4 289 667,1 65,8 440 112,0 

4.4.11 Mecsek-hegység 6 881,0 19,1 24 580,3 68,2 4 601,9 12,8 36 063,1 

4.4.12 Baranyai-hegyhát  116,9 0,8 12 617,4 81,8 2 684,0 17,4 15 418,3 

4.4.21 Völgység 0,0 0,0 5 096,4 11,1 41 017,6 88,9 46 114,0 

4.4.22 Tolnai-hegyhát 0,0 0,0 6 119,4 11,0 49 714,5 89,0 55 833,9 

4.4.23 Szekszárdi-dombság 0,0 0,0 591,4 3,7 15 535,1 96,3 16 126,5 

4.4.31 Pécsi-síkság 1,5 0,0  650,9 11,4 5 075,5 88,6 5 727,9 

4.4.32 Geresdi-dombság 10,4 0,2 3 937,8 57,3 2 920,5 42,5 6 868,7 

4.4.33 Villányi-hegység 276,9 7,0 2 678,4 67,5 1 010,3 25,5 3 965,7 

4.4.34 Dél-Baranyai-dombság 90,1 0,1 10 110,5 7,7 121 228,3 92,2 131 428,9 

4.4.41 Észak-Zselic 311,5 0,4 49 263,8 69,3 21 474,5 30,2 71 049,7 

4.4.42 Dél-Zselic 274,4 0,5 26 836,1 52,1 24 404,8 47,4 51 515,3 
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9.2.6. Dunántúli-középhegység (5)  

TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenziv intenziv összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

5 Dunántúli-középhegység 182 548,0 28,0 273 364,0 41,9 196 319,7 30,1 652 231,7 

5.1 Bakonyvidék 127 937,4 36,1 169 665,6 47,9 56 681,0 16,0 354 284,0 

5.1.11 Tátika-csoport 3 286,5 26,5 8 401,6 67,6 732,5 5,9 12 420,5 

5.1.12 Keszthelyi-fennsík 7 564,3 78,5 2 019,2 21,0 48,4 0,5 9 631,9 

5.1.21 Badacsony-Gulács-csoport 7 079,9 88,1  959,6 11,9 0,0 0,0 8 039,5 

5.1.22 Balaton-felvidék és kismed 11 767,9 36,8 19 666,8 61,5 545,0 1,7 31 979,7 

5.1.23 Vilonyai-hegyek  887,7 16,6 3 606,8 67,6 842,6 15,8 5 337,1 

5.1.31 Veszprém-nagyvázsonyi-

medence 14 888,4 59,1 9 558,0 38,0 727,7 2,9 25 174,2 

5.1.32 Kab-hegy-Agártető-csoport 16 887,4 64,8 8 840,9 33,9 335,2 1,3 26 063,5 

5.1.33 Sümeg-Tapolcai-hát 13 078,5 75,7 3 974,5 23,0  213,2 1,2 17 266,3 

5.1.34 Devecseri-Bakonyalja 2 066,9 15,2 9 971,2 73,3 1 566,8 11,5 13 604,9 

5.1.41 Öreg-Bakony 21 500,8 37,6 33 703,3 59,0 1 926,1 3,4 57 130,2 

5.1.42 Bakonyi kismedencék 4 239,9 64,6 2 315,8 35,3  4,4 0,1 6 560,1 

5.1.43 Keleti-Bakony 12 483,0 49,9 10 395,0 41,6 2 121,9 8,5 25 000,0 

5.1.44 Veszprém-Devecseri-árok 10 644,2 38,3 13 886,9 50,0 3 262,6 11,7 27 793,7 

5.1.51 Pápai-Bakonyalja 1 562,0 6,0 18 672,0 71,8 5 772,3 22,2 26 006,3 

5.1.52 Pannonhalmi-dombság 0,0 0,0 5 292,0 23,3 17 376,6 76,7 22 668,6 

5.1.53 Súri-Bakonyalja 0,0 0,0 18 401,9 46,5 21 205,7 53,5 39 607,6 

5.2 Vértes-Velencei-hegyvidék 24 935,6 17,8 45 192,6 32,3 69 828,1 49,9 139 956,3 

5.2.11 Bársonyos 15,4 0,1 12 747,8 53,2 11 212,0 46,8 23 975,2 

5.2.12 Által-ér-völgy 867,6 6,4 8 067,3 59,4 4 654,8 34,3 13 589,8 

5.2.13 Móri-árok 247,9 2,1 2 241,6 18,7 9 481,7 79,2 11 971,1 

5.2.21 Vértes-fennsík 15 072,9 92,2 1 266,0 7,7 17,8 0,1 16 356,7 

5.2.22 Vértes peremvidéke 6 254,8 30,2 11 025,0 53,3 3 408,5 16,5 20 688,3 

5.2.23 Gánti-medence 1 354,4 100,0  0,0 0,0  0,0 0,0 1 354,4 

5.2.31 Zámolyi-medence 226,3 2,7 3 790,4 45,5 4 321,6 51,8 8 338,3 

5.2.32 Sörédi-hát 434,7 3,6 553,2 4,5 11 188,5 91,9 12 176,4 

5.2.33 Lovasberényi-hát 66,0 0,3 1 419,6 5,7 23 341,2 94,0 24 826,9 

5.2.34 Velencei-hegység  395,6 5,9 4 081,6 61,1 2 202,0 33,0 6 679,2 

5.3 Dunazúg-hegyvidék 29 675,0 18,8 58 505,8 37,0 69 810,6 44,2 157 991,4 

5.3.11 Nyugati-Gerecse 6 474,3 34,9 6 608,9 35,6 5 460,6 29,4 18 543,9 

5.3.12 Központi-Gerecse 3 066,8 59,1 1 996,3 38,5  126,7 2,4 5 189,9 

5.3.13 Keleti-Gerecse 754,1 2,4 14 830,9 48,1 15 231,7 49,4 30 816,7 

5.3.14 Gerecsei kismedencék 2 564,1 25,4 3 874,4 38,4 3 647,2 36,2 10 085,8 

5.3.21 Etzeki-dombság 15,9 0,1 1 577,1 7,2 20 178,3 92,7 21 771,4 

5.3.22 Zsámbéki-medence 341,1 2,4 1 603,6 11,3 12 188,7 86,2 14 133,3 

5.3.31 Budai-hegyek 9 166,2 46,5 9 172,7 46,5 1 370,1 7,0 19 709,0 

5.3.32 Tétényi-fennsík 1 118,0 13,5 3 876,8 47,0 3 261,8 39,5 8 256,6 

5.3.33 Budaörsi és Budakeszi med. 1 697,7 31,7 2 739,4 51,1  920,9 17,2 5 358,0 

5.3.41 Pilisi-hegyek 3 111,3 23,5 7 260,5 54,9 2 858,3 21,6 13 230,1 

5.3.42 Pilisi medencék 1 365,4 12,5 4 965,2 45,6 4 566,1 41,9 10 896,7 
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9.2.7. Észak-magyarországi-középhegység (6)  

TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

0 Magyarország 937 601,0 10,1 3 773 854,0 40,6 4 591 186,0 49,3 9 302 641,0 

6 Észak-magyarországi-középhegység 262 009,5 24,3 609 011,8 56,4 209 167,0 19,4 1 080 188,3 

6.1 Visegrádi-hegység 9 712,0 33,1 17 678,3 60,2 1 957,3 6,7 29 347,7 

6.1.11 Visegrádi-Dunakanyar 2 267,6 24,1 6 305,5 67,1 826,8 8,8 9 399,9 

6.1.12 Visegrádi-hegység 7 444,4 37,3 11 372,8 57,0 1 130,5 5,7 19 947,7 

6.2 Börzsöny 20 226,3 46,5 19 208,8 44,2 4 030,6 9,3 43 465,7 

6.2.11 Központi-Börzsöny 1 281,8 38,7 2 029,4 61,3 0,0 0,0 3 311,3 

6.2.12 Börzsönyi kismedencék 1 431,4 69,0  644,4 31,0 0,0 0,0 2 075,7 

6.2.13 Börzsönyi-peremhegység 17 513,1 46,0 16 535,0 43,4 4 030,6 10,6 38 078,7 

6.3 Cserhátvidék 17 365,0 6,8 148 282,0 58,3 88 603,7 34,8 254 250,8 

6.3.11 Kosdi-dombság  412,3 2,1 14 067,2 71,7 5 128,4 26,2 19 607,9 

6.3.12 Nézsa-Csévári-dombság  2,4 0,0 10 952,7 78,2 3 056,7 21,8 14 011,8 

6.3.21 Központi-Cserhát 4 920,5 15,8 24 918,7 80,1 1 270,5 4,1 31 109,7 

6.3.22 Galga-völgy 2,7 0,0 1 737,4 19,4 7 197,3 80,5 8 937,4 

6.3.23 Ecskendi-dombság 11,7 0,1 8 838,8 47,8 9 627,5 52,1 18 477,9 

6.3.24 Cserhátalja 430,8 1,5 7 039,1 24,9 20 795,8 73,6 28 265,7 

6.3.31 Terényi-dombság 113,8 0,7 13 697,3 78,5 3 645,4 20,9 17 456,4 

6.3.32 Szécsényi-dombság 13,4 0,1 11 773,8 58,5 8 327,1 41,4 20 114,2 

6.3.41 Karancs 559,4 9,8 5 066,1 88,9 71,6 1,3 5 697,1 

6.3.42 Litke-Etesi-dombság 550,5 2,5 18 299,1 82,9 3 220,4 14,6 22 070,0 

6.3.51 Gödöllői-dombság 10 347,7 20,6 30 978,7 61,5 9 015,2 17,9 50 341,6 

6.3.52 Monor-Irsai-dombság 0,0 0,0  913,3 5,0 17 247,9 95,0 18 161,2 

6.4 Mátravidék 11 562,0 10,4 54 572,3 49,3 44 628,3 40,3 110 762,6 

6.4.11 Magas-Mátra 4 439,7 18,8 19 187,1 81,0 46,5 0,2 23 673,3 

6.4.12 Nyugati-Mátra 2 581,6 20,9 7 997,1 64,8 1 772,0 14,3 12 350,7 

6.4.13 Déli-Mátra 2 241,5 13,8 7 304,6 45,1 6 649,7 41,1 16 195,8 

6.4.21 Keleti-Mátraalja 0,0 0,0  205,3 1,3 16 160,4 98,7 16 365,7 

6.4.22 Nyugati-Mátraalja 66,2 0,4 1 947,8 11,2 15 435,8 88,5 17 449,8 

6.4.23 Mátraalja 1 804,4 9,9 13 807,3 76,0 2 557,5 14,1 18 169,2 

6.4.24 Parád-recski-medence 428,6 6,5 4 123,1 62,9 2 006,4 30,6 6 558,2 

6.5 Bükkvidék 65 111,3 37,2 79 871,4 45,7 29 914,3 17,1 174 897,0 

6.5.11 Bükk-fennsík 10 567,6 99,9  10,3 0,1 0,0 0,0 10 577,9 

6.5.12 Észak-Bükk 8 986,1 73,1 3 303,8 26,9 0,0 0,0 12 289,9 

6.5.13 Déli-Bükk 22 507,0 81,2 5 189,4 18,7 36,5 0,1 27 732,8 

6.5.21 Tárkányi-medence 1 297,4 41,1 1 440,9 45,7 417,1 13,2 3 155,4 

6.5.22 Egri-Bükkalja 3 834,7 7,8 24 347,7 49,5 20 956,1 42,6 49 138,5 

6.5.23 Miskolci-Bükkalja 2 246,1 7,7 18 801,3 64,4 8 137,5 27,9 29 185,0 

6.5.31 Tardonai-dombság 3 748,0 23,8 11 663,3 74,0 359,4 2,3 15 770,7 

6.5.32 Upponi-hegység 11 924,4 44,1 15 114,7 55,9 7,7 0,0 27 046,8 

6.6 Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék 26 940,2 70,5 11 280,2 29,5 2,8 0,0 38 223,2 

6.6.11 Aggteleki-hegység 9 927,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 927,7 

6.6.12 Alsó-hegy 4 735,3 90,6 490,2 9,4 0,0 0,0 5 225,5 

6.6.21 Rudabányai-hegység 2 291,7 83,0  470,1 17,0 0,0 0,0 2 761,8 

6.6.22 Szalonnai-hegység 3 625,5 85,4  618,4 14,6 0,0 0,0 4 243,9 

6.6.23 Bódva-völgy 4 673,3 53,7 4 024,3 46,3 2,8 0,0 8 700,4 

6.6.24 Tornai-dombság 1 686,6 22,9 5 677,2 77,1 0,0 0,0 7 363,8 
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TÁJKÓD NÉV Területi kategóriák 

védelmi extenzív intenzív összesen 

ha % ha % ha %  

6.7 Tokaj-Zempléni-hegyvidék 61 264,9 59,4 35 590,4 34,5 6 237,8 6,1 103 093,1 

6.7.11 Központi-Zemplén 38 860,1 83,6 7 566,7 16,3 34,3 0,1 46 461,1 

6.7.12 Abaúji-hegyalja 7 237,1 59,8 4 868,2 40,2 0,0 0,0 12 105,3 

6.7.21 Tokaji-hegy 63,9 4,7  942,0 68,7 365,8 26,7 1 371,8 

6.7.22 Szerencsi-dombság 126,0 1,3 6 241,5 63,7 3 437,4 35,1 9 805,0 

6.7.23 Hegyalja 8 257,5 38,9 10 582,8 49,9 2 363,2 11,1 21 203,5 

6.7.31 Hegyközi-dombság 5 269,4 53,6 4 528,5 46,0 36,9 0,4 9 834,9 

6.7.32 Vitányi-rögök 1 450,9 62,8  860,7 37,2 0,0 0,0 2 311,6 

6.8 Észak-Magyarországi -medencék 49 827,6 15,3 242 528,3 74,4 33 792,2 10,4 326 148,2 

6.8.11 Alsó-Ipoly-völgy 167,9 3,2 1 521,7 29,2 3 517,4 67,6 5 207,0 

6.8.12 Középső-Ipoly-völgy 313,0 2,1 12 424,7 81,7 2 470,6 16,2 15 208,3 

6.8.13 Nógrádi-medence 894,9 3,6 18 376,8 74,5 5 402,2 21,9 24 674,0 

6.8.21 Zagyva-völgy 1 354,0 6,5 11 263,6 53,9 8 272,5 39,6 20 890,1 

6.8.22 Medves-vidék 1 775,7 11,5 13 044,4 84,5  617,7 4,0 15 437,7 

6.8.23 Felső-Tarnai-dombság 574,1 4,2 12 680,1 93,4 327,3 2,4 13 581,6 

6.8.24 Tarna-völgy 956,5 11,2 5 170,7 60,4 2 429,3 28,4 8 556,5 

6.8.31 Ózd-Egercsehi-medence 2 908,8 15,6 15 555,4 83,3  202,7 1,1 18 666,9 

6.8.32 Pétervásári-dombság 5 344,8 18,1 24 174,4 81,9 9,7 0,0 29 529,0 

6.8.41 Sajó-völgy 3 112,0 13,2 19 398,0 82,1 1 121,6 4,7 23 631,6 

6.8.42 Putnoki-dombság 17 661,7 54,8 14 545,8 45,2 0,0 0,0 32 207,4 

6.8.51 Szendrői-rögvidék 2 259,9 57,2 1 692,8 42,8 0,0 0,0 3 952,7 

6.8.52 Rakacai-völgymedence 2 252,1 29,5 5 387,8 70,5 0,0 0,0 7 639,9 

6.8.53 Keleti-Cserehát 3 394,0 9,9 29 928,8 87,4 936,0 2,7 34 258,8 

6.8.54 Nyugati-Cserehát 4 887,9 12,9 31 356,5 82,8 1 642,5 4,3 37 886,9 

6.8.61 Hernád-völgy  708,6 3,9 13 145,6 71,8 4 462,6 24,4 18 316,8 

6.8.62 Szerencsköz 1 261,7 7,6 12 861,1 77,9 2 380,2 14,4 16 502,9 
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9.3. TERMŐHELYELEMZÉS, FÖLDÉRTÉKELÉS, MEZŐGAZDASÁGI 

TÉRALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 

 

Az alkalmazkodó növénytermesztés, az ésszerű környezet- és tájgazdál-

kodás legfontosabb alapeleme – amire az egész eddigi mondandónk épült – a táj-

nak, a termőhelynek megfelelő növényi struktúra kialakítása és területi elhelyezé-

se, a környezeti alkalmazkodás. E probléma megoldására egy olyan - 

többváltozó biometriai módszereken alapuló - számítógépes termőhelyelemző 

rendszert dolgoztunk ki, amelynek alkalmazása segítséget adhat a biológiai ala-

pok környezeti igényeinek és a termőhely adottságainak összehangolásához. A 

továbbiakban vázoljuk az elemzés alapelveit, módszereit, adatforrásait és adatbá-

zisait, majd esettanulmányokon mutatjuk be alkalmazásának várható eredményeit, 

végezetül az eredményeket több szempontból, eltérő módszerek alkalmazásával 

verifikáljuk (Ángyán, 1991). 

9.3.1. A termőhelyelemzés alapelvei 

A termőhelyi adottságokhoz való alkalmazkodás alapvetően agroöko-

lógiai probléma, megoldása általános ökológiai és agroökológiai megközelítést 

igényel, így az elemző rendszer is a következő ökológiai alapelvekre épül: 

1. plurális környezetelv, 

2. a környezeti tényezők dinamikus összefüggéseinek elve, 

3. a környezeti tényezők csoportos (szinergista) hatása a szervezetekre 

és populációkra. 

Az ökológiai vizsgálatokban a kiindulás mindig az élőlényközösségek 

valamilyen sajátsága, mint indikátor, amelyhez keressük a hatást ténylegesen ki-

váltó okokat. Ezen okok alkotják a környezeti- vagy korlátozó tényezők osztá-

lyát. A populációk e hatásokra reagálni képes tényezői a tűrőképességi-, tole-

rancia tényezők osztályát alkotják. Az ökológiai tényezők e két nagy osztálya 

úgy feltételezi egymást, hogy az egyik a másik nélkül teljesen értelmetlen. 

Az agroökológia a mezőgazdasági tér jellemzőinek, kényszerfeltételei-

nek az ember által létrehozott populációkra (pl. kukoricaállomány egy nagyüzemi 

táblán) gyakorolt hatásait vizsgálja. A kiindulás itt is mindig a szántóföldi popu-

láció (adott növénnyel bevetett tábla) valamilyen sajátsága (legtöbb esetben 

szervesanyag-produkciója, terméshozama), mint indikátor, amelyhez keressük a 

hatást ténylegesen kiváltó okokat. 
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Mindebből következik, hogy a környezetfogalom csakis adott populá-

ciók adott sajátságaival kapcsolatosan értelmezhető. A különböző populációk 

sajátságait (pl. szervesanyag-produkció) más-más kényszerfeltételek befolyásol-

ják, így egy társulásban nem egy ökológiai környezet van, hanem a környezetek 

sokasága. Ezt plurális környezetelvnek nevezzük. 

Hatékony agroökológiai kutatás, a termelés ökológiai megalapozása és 

területi racionalizálása tehát csak a környezetek és toleranciák, a mezőgazdasági 

tér jellemzői és a növényfajok, fajták, szántóföldi populációk igényeinek, tűrőké-

pességének összefüggésvizsgálatával, nagyszámú tényező és populáció megfigye-

lésével, s az így nyert információk korszerű matematikai módszerekre alapozott 

elemzésével valósítható meg, de sokat segíthet az agrikultúra, a helyi földhaszná-

lati tapasztalat feltárása is. 

A termőhelyi adottság olyan komplex fogalom, amelynek kialakításá-

ban igen sok, eltérő nagyságrendű és mértékegységű, egymással többé-kevésbé 

korreláló tulajdonság (változó) vesz részt, amelyek mindezeken túl csoportosan, 

szinergista módon fejtik ki hatásukat a szervezetekre és populációikra, eltérő 

mértékben és irányban befolyásolják a különböző növényfajok gazdaságilag 

hasznos tulajdonságait (termőképességét, minőségét stb.), másrészt a növényfajok 

visszahatnak a termőhelyi adottságokra is. E speciális szempontokat a 

termőhelyelemző rendszer fejlesztése során igyekeztük érvényesíteni, így az: 

 elvileg igen sok változót képes figyelembe venni, 

 a változókat az adott növényfaj termésére vagy egyéb jellemzőjére 

gyakorolt hatása mértékében súlyozza, 

 figyelembe veszi a változók összefüggéseit és azok komplex hatásait a 

célváltozókra (termés, minőség), 

 alkalmazásával olyan növényi struktúra alakítható ki, amelynek igé-

nyei közel vannak a termőhelyi adottságokhoz, így a gazdálkodás jö-

vedelmezőbb, a környezetkárosodás mértéke pedig lényegesen kisebb 

lehet. 

Az elemzés tehát abból az évszázados tapasztalatból indul ki, hogy ma-

gas színvonalú és egyszersmind gazdaságos, hatékony és környezetkímélő nö-

vénytermesztés úgy nem valósítható meg, ha a termőhelyi adottságok jelentősen 

és tartósan eltérnek a termesztett növényfajok igényeitől. Ha ez az eltérés egy bi-

zonyos szintet meghalad, akkor már csak igen nagy és rossz hatásfokkal érvénye-

sülő ráfordításokkal (energiabevétellel) vagyunk képesek a környezetet viszony-

lag elfogadhatóvá tenni a növény számára, és az ezekkel a többletráfordításokkal 
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járó költségnövekedést sem a külső, sem a belső piac nem hajlandó az áraiban 

elismerni. Ez szélső esetben a termelési kockázatot is erősen megnöveli, sőt 

eredményességét is megkérdőjelezi, esetleg lehetetlenné is teszi, másrészt akár 

irreverzibilis környezetkárosodáshoz vezethet. Környezetkárosodás azonban 

nemcsak nagy ráfordítások hatására léphet fel, hanem az bekövetkezhet kis ráfor-

dítási szinteken is, ha nem a környezetnek megfelelő ágazatot, növényfajt vagy 

agrotechnikát alkalmazunk. Erre sajnos a fejlődő országok számos megdöbbentő 

példával szolgálhatnak. 

Növénytermesztésünknek mindezek alapján létérdeke a termőhelyek vé-

delme, az ezekhez való legteljesebb alkalmazkodás, mert a piaci alkalmazkodó-

képességünk egyre sürgetőbb javítása is csak ezen az úton valósítható meg. 

9.3.2. A termőhelyelemző rendszer felépítése 

Az 1980-as évek első felében a termelésben dolgozó szakemberekkel, 

irányítókkal, szaktanácsadókkal folytatott konzultációk alapján fokozatosan fej-

lesztettük ki azt a számítógépes rendszert, amelyet több minta adatállományon 

teszteltünk, és amelynek eredményeit a szakmai közvélemény elé tártuk (Ángyán, 

1981, 1982, Ángyán et al. 1982, 1984, Lőrincz et al., 1984, Menyhért et al. 1984, 

Ángyán et al., 1985/a, 1985/b, Szabó et al., 1986, Ángyán szerk., 1987/a, 1987/b, 

Ángyán-Menyhért, 1988, Ángyán szerk. 1989). 

Mielőtt rátérnék a részletes ismertetésre, még egy dolgot előre kell bocsá-

tanunk. Mivel a gazdálkodás alapegysége a tábla, és ezzel összefüggésben a nö-

vényfajonkénti termőhelyi adottságokat is táblaszinten kell minősíteni, ezért a 

bemutatásra kerülő elemzés - ha az ország különböző, eltérő klímaadottságú terü-

leteit együttesen akarjuk elemezni - megkívánná az éghajlati jellemzők és azok 

időbeli változásának táblaszintű ismeretét. Ma azonban még ilyen ismeretekkel 

nem rendelkezünk, így csak arra van lehetőségünk, hogy a klímahatásokat nagy-

térségi elemzésekkel vizsgáljuk, és ezekkel állapítsuk meg az ország különböző 

területeinek klimatikus értékét az egyes növényfajok termeszthetősége szempont-

jából, majd klimatikus szempontból homogén adottságú területeken táblaszinten 

végezzük el a talajadottságok növénytermesztési értékelését. 

A leírt alapelveknek megfelelően az elemzés (56. ábra) a hatást kiváltó 

okváltozókból, környezeti (korlátozó) tényezőkből (1/a lépés: környezeti ténye-

zők alapadat-mátrixa, Xm x n) valamint a hatás indikátoraiként használt növényfa-

jonkénti termésátlagokból, mint okozati változókból (1/b. lépés: termésátlagok 

mátrixaYs x n) indul ki. 
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56. ábra: A termőhelyelemzés rendszerének, felépítése 

(Ángyán, 1991) 

 

Ezt követően a környezeti tényezőket kölcsönös összefüggéseik alapján 

főkomponens analízis (PCA) segítségével (2/a. lépés) csoportosítja, és meghatá-

rozza a tényezőcsoportok értékeit (Cq x n) a megfigyelési egységekre (rácspontokra 

illetve táblákra). Hosszú idősorokból meghatározza a növényfajonkénti termés-
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trendet (lineáris trendszámítás), és a megfigyelési egységenkénti termésátlago-

kat az évi terméselőrehaladás (a regressziós egyenes "b" paramétere) felhasználá-

sával azonos időpontra korrigálja (Y„s x n) (2/b. lépés). 

A környezeti tényezők főkomponensérték-mátrixa (C) valamint a nö-

vényfajonként korrigált termésátlagok mátrixa (Y„) alapján korrelációszámítás 

segítségével meghatározza, hogy a különböző tényezőcsoportok (főkomponen-

sek) milyen mértékben és irányban befolyásolják a különböző növényfajok ter-

mésátlagát (Rq x s) (3. lépés). 

A főkomkomponens-értékmátrixot (C) a korrelációs mátrix (R) segítsé-

gével növényfajonként súlyozza, és így "s" darab növényfajonként súlyozott fő-

komponens-érték-mátrixot (s db C„) állít elő (4. lépés). 

A súlyozott főkomponensérték-mátrixokból kiindulva Cluster analízis 

segítségével a megfigyelési egységeket (n) növényfajonként (s) csoportosítja, és 

előállítja - az elemzés típusától függően - vagy az egyes növényfajok termeszté-

sének klímakörzeteit vagy azonos adottságú táblacsoportokat (5/a. és 6/a. lépés), 

illetve a súlyozott főkomponensérték-mátrixok értékeinek megfigyelési egysé-

genkénti összegzésével - az elemzés típusától függően - növényfajonkénti nö-

vénytermesztési klíma- illetve talajalkalmassági értékszámokat (Tészs x n) (5/b. és 

6/b. lépés). Ezek azt fejezik ki, hogy az adott megfigyelési egység (klíma-

elemzésekben: rácspont, talajelemzésekben: tábla) adottságai milyen mértékben 

elégítik ki a különböző növényfajok környezeti (klíma illetve talaj) igényeit. Ezek 

az értékek térképezhetők is, és kijelölhetők a különböző növények termeszthető-

sége szempontjából azonos adottságúnak tekinthető zónák. 

Az elemző rendszert a klímafeltételek vonatkozásában a kukoricater-

mesztés-, a talajfeltételeket illetően pedig 5 Vas megyei gazdaság példáján mu-

tatjuk be. 

9.3.3. A klímafeltételek elemzése (kukoricatermesztési esettanul-

mány) 

9.3.3.1. Adatforrások, adatbázis 

Meteorológiai mérőhelyenként 36x80-as alapadatmátrixokat állítottunk 

elő. Ezek elemei a 80 év három alapparaméterének (napfénytartam, hőmérséklet, 

csapadék) havi bontású értékeit tartalmazzák. Így a napfénytartam esetében 35, a 

hőmérsékletre vonatkozóan 57, a csapadékot illetően 113 mérőhely alapadat-
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mátrixait állítottuk elő. A megfigyelési egységek ebben a fázisban a meteorológi-

ai mérőhelyek voltak. 

Meteorológiai mérőhelyenként meghatároztuk a 36 paraméter 80 évi át-

lagait és szórásait. A vizsgálatba a következő változókat vontuk be: 

 a napfénytartam havi bontású értékei és vegetációs időszakra számí-

tott összege, 

 a léghőmérséklet havi átlagai és a vegetációs időszak átlaga, 

 a csapadék havi bontású értékei a vegetációs időszakban, valamint a 

téli félévi, nyári félévi és hidrológiai évi összes csapadék, 

 származtatott jellemzők, amelyeket mérőhelyenként az alapparamé-

terek segítségével határoztunk meg:  

 a vegetációs időszak effektív hőösszege (Hu., oC), 

 a hőösszeg/csapadék arány (ariditási index) (oC/mm), 

 a 10 oC-os léghőmérséklet statisztikai határnapjai, 

 a vegetációs idő hossza (nap). 

Összességében tehát mérőhelyenként 28 alap, illetve származtatott válto-

zó 80 évi átlagait és szórásait állítottuk elő. Az átlagadatokat a mérőhely helyére 

változónként külön munkatérképre írtuk, majd az azonos értékekkel jellemzett 

pontokat izovonalakkal kötöttük össze. Így 28 alaptérképhez jutottunk, amelyek a 

klímajellemzők területi eloszlását szemléltetik. 

Az ország területét 0,165 szélességű és 0,25 hosszúsági fokonkénti sűrű-

ségű rácshálózattal 287 pontra osztottuk. Egy-egy pont így mintegy 32.500 ha te-

rületet reprezentál. E rácstérképet ráhelyeztük az alaptérképekre (28 klímajellem-

ző paraméter és a tengerszint feletti magasság), és ezekről leolvastuk ezek értéke-

it a 287 ponton. Az alapadatmátrix oszlopai így az equidistans pontokon a 28 

klímajellemző 80 évi átlagait, a tengerszint feletti magasságot, valamint a földraj-

zi szélességi és hosszúsági paramétereket, sorai pedig az egyes pontokon jellemző 

átlagértékeit tartalmazzák. Az előállított alapadatmátrix 31x287 típusú, ahol 31 a 

változók, 287 pedig a megfigyelési egységek (rácspontok) száma. 

Mivel a klímahatások elemzése során a megfigyelési egységek a rácspon-

tok, ezért a termésátlagot is rácspontonként kell meghatározni. Ha több nö-

vényfaj elemzése a cél, akkor egy olyan termésátlag-mátrixot kell előállítani, 

amely 287 sort (rácspontot) és annyi oszlopot tartalmaz, ahány növényfajt (fajtát) 

vizsgálunk, elemei pedig a termésátlagok. Mivel csak a kukoricát vizsgáltuk, így 
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egy 287 elemű termésátlagvektort (Y) állítottunk elő. Ehhez a NÖMI 1962-1978 

között, mintegy 150 kísérleti helyen végzett nagyüzemi fajtakísérleti termésada-

tait használtuk fel. Vizsgálatainkat azért építettük erre az adatbázisra, mert a 150 

kísérleti hely az ország területét viszonylag jól lefedi, másrészt a kísérletek köz-

ponti irányítása következtében azok beállításának körülményei többé-kevésbé 

megegyeznek, így az ökológiai hatások ezen az adatbázison jól elemezhetők. 

A NÖMI kísérleti adatai alapján fő éghajlati körzetenként (Bacsó, 1959.) 

éréscsoportonként meghatároztuk az évi terméselőrehaladást (a hektáronkénti ho-

zamok évi átlagos növekedését), melynek értéke 75-245 kg/ha/év között válto-

zott. Ezen túl azonban az egyes klímakörzetekhez tartozó különböző kísérleti he-

lyek is eltérő előrehaladást értek el, ezért nemcsak klímakörzetenként, hanem kí-

sérleti helyenként is meg kellett határozni az éréscsoportonkénti előrehaladás 

mértékét. Az egyes kísérleti helyeken az ország különböző területein az éréscso-

portonkénti előrehaladás nagysága 48-278 kg/ha/év között alakult. 

A kísérleti helyenkénti terméselőrehaladás segítségével a termésered-

ményeket 1978-as szintre korrigáltuk (a tényleges termésátlaghoz az évi előreha-

ladás annyiszorosát adtuk hozzá, ahány évvel 1978 előtt történt a termesztés). Er-

re azért volt szükség, mert így ki tudtuk szűrni a termés változásának azt a részét, 

amit a technológiai és biológiai háttér változása okozott, és az így megmaradt ter-

mésvariancia csaknem kizárólag az ökológiai tényezők hatásával magyarázható. 

A kísérleti helyeket ezután a 287 rácsponthoz rendeltük úgy, hogy min-

den kísérleti hely a hozzá legközelebb eső rácsponthoz (rácspontokhoz) került. 

Ezt követően a korrigált termésátlagokból kiindulva rácspontonként meghatároz-

tuk a kukorica termésátlagát és annak szórását. (Egy kísérleti helyet legfeljebb 4 

rácspont termésjellemzőinek meghatározására használtunk, ha az a 4 rácspont kö-

zötti terület középpontján helyezkedett el.) A további számításokhoz az így meg-

határozott korrigált termésátlagvektort (Y„) használtuk, amelynek elemei a rács-

pontonkénti korrigált termésátlagok. 

9.3.3.2. Módszerek és eredmények 

9.3.3.2.1. Főkomponens analízis (PCA) 

Az egyes klímajellemzők termésre gyakorolt direkt hatásain kívül azok 

kölcsönhatásai is jelentősen módosítják a termést, vagyis az egyes tényezők 

gyengíthetik vagy erősíthetik egymás hatását. A többváltozós biometriai módsze-

reken alapuló klímaértékelési rendszer az egyes tényezőket - kölcsönhatásaik 
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mértékében - csoportokba rendezi, és e tényezőcsoportok értékeit használja a 

klímaadottságok jellemzésére úgy, hogy azokat az adott növényfaj - esetünkben a 

kukorica - termésére gyakorolt hatásai mértékében súlyozza is, és klímaérték-

számokat állít elő. 

A változók összevonásának, súlyozásának egyik lehetséges megoldása a fő-

komponens-analízis (PCA). Ez a módszer olyan egymástól független, dimenzió nél-

küli háttérváltozókat határoz meg, melyek a megfigyelt tulajdonságokat, azok köl-

csönhatásai, súlya, jelentősége szerinti mértékben sűrítik magukba. A módszer és fel-

használása a szakirodalomban széleskörűen tárgyalt (Baráth, 1982, Berzsenyi, 1980, 

Gether et al., 1972, Harman 1960, Hozinger et al., 1941, Lawloay et al., 1963, Papp, 

1978, 1980,. Sváb 1979, 1982, Tryon, 1959, Überla, 1971, Weber, 1974). A tényező-

csoportok értékei minden megfigyelési egységre meghatározhatók. A főkomponens 

analízis a következő részegységekre bontható: 

1. Kiindulás X alapadatmátrixból, 

2. A változók átlagainak és szórásainak meghatározása, 

3. A korrelációs mátrix (R) meghatározása, 

4. Saját értékek() és saját vektorok (uij) meghatározása, 

5. Főkomponenssúly - mátrix (A) meghatározása, 

6. Főkomponensérték - mátrix (C) meghatározása. 

A leírt módon előállított 31x287 méretű klíma alapadat-mátrixból kiin-

dulva meghatároztuk a 31 változó átlagait és szórásait, valamint azok korrelációs 

mátrixát. A korrelációs mátrix elemei a vizsgált változók egymás közötti páron-

kénti korrelációs koefficienseit adják meg. E mátrixot a méretei miatt (31x31) itt 

nem közöljük. A 135. táblázat a klímajellemzők főkomponenssúly-mátrixát tar-

talmazza.  
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135. táblázat: A földrajzi és klímajellemzők főkomponenssúly-mátrixa (A)  

(1901-1980; m = 31, n = 287) 

Sor-

szám 

Megnevezés Mérték-

egység 

Időszak Főkomponens súlyok (aij) 

 I. II. III. 

a
ij

j I

III

2



  

1. T.sz.f.magasság m  0,673 * 0,211  -0,605 * 0,863 

2. Földr. szélesség   0,321  0,877 * 0,231  0,926 

3. Földr. hosszúság   -0,468  0,582 * 0,469  0,778 

4. Napfénytartam óra IV. -0,763 * 0,195  -0,090  0,620 

5.   V. -0,894 * 0,123  -0,297  0,903 

6.   VI. -0,954 * 0,033  -0,198  0,933 

7.   VII. -0,938 * -0,031  -0,055  0,884 

8.   VIII. -0,883 * -0,296  -0,241  0,925 

9.   IX. -0,935 * -0,013  -0,076  0,880 

10.   IV-IX. -0,966 * -0,021  -0,165  0,961 

11. Átlag hőmérséklet oC IV. -0,883 * -0,403  0,123  0,957 

12.   V -0,918 * -0,222  0,252  0,956 

13.   VI. -0,928 * -0,292  0,143  0,967 

14.   VII -0,935 * -0,233  0,157  0,953 

15.   VIII.. -0,942 * -0,213  0,095  0,942 

16.   IX. -0,894 * -0,370  0,090  0,944 

17.   IV-IX. -0,937 * -0,294  0,149  0,987 

18. Csapadék mm X-III. 0,625 * -0,619 * -0,215  0,820 

19.   IV. 0,582 * -0,696 * -0,252  0,887 

20.   V. 0,769 * -0,567 * -0,040  0,914 

21.   VI. 0,690 * -0,316  0,470  0,797 

22.   VII. 0,864 * -0,347  0,242  0,925 

23.   VIII. 0,863 * -0,271  0,245  0,878 

24.   IX. 0,802 * -0,575 * -0,022  0,974 

25.   IV-IX. 0,854 * -0,482  0,139  0,981 

26.   X-IX. 0,809 * -0,568 * 0,008  0,977 

27. 10 oC határnapjai  tavaszi 0,813 * 0,482  -0,153  0,917 

28.   őszi -0,795 * 0,567 * 0,023  0,954 

29. Vegetáció hossza nap  -0,820 * 0,518  0,091  0,949 

30. Eff. hőösszeg oC IV-IX. -0,805 * 0,015  0,575 * 0,979 

31. Ariditási index oC/mm  -0,606 * -0,421  0,411  0,714 

 Sajátérték () 20,802  5,252  1,924  27,978 

 Halm. sajátérték (%) 68,103  84,045  90,252  90,252 

Megjegyzés: aij0,1% = r
0 1%,

 = 0,5667 * 

Az azonos főkomponensben nagy súllyal szereplő tényezők (*) egymás-

sal szoros kapcsolatban állnak, önálló tényezőcsoportot alkotnak. Figyelemre 

méltó, hogy a PCA eredményeképpen a 31 tényező varianciájának jelentős há-

nyadát (90,3 %) sikerült összesen 3 főkomponensbe (tényezőcsoportba) sorolni, 
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összevonni (a változók számának csökkentése). A három főkomponenssel 19 té-

nyező varianciájának több mint 90 %-át, 4 tényező varianciájának kevesebb mint 

80 %-át sikerült magyarázni ( a
ij

j I

III

2



 = kommunalitások). 

Az, hogy mi tekinthető jelentős főkomponens súlynak, a táblázat alján 

szereplő képlettel a kétváltozós korrelációs koefficiensek kritikus értékei felhasz-

nálásával jól becsülhető. A saját értékek () azt fejezik ki, hogy az adott főkom-

ponens a rendszer összvarianciájából (a mi esetünkben 31) milyen hányadot ma-

gyaráz. A további számításokhoz azokat a főkomponenseket használtuk, ame-

lyeknek saját értéke meghaladta az 1-et (> 1). A kommunialitások ( a
ij

j I

III

2



 ) azt 

fejezik ki, hogy e főkomponensek az egyes változók varianciájának mekkora há-

nyadát magyarázzák. 

A főkomponensérték - mátrix elemeit a következő képlet szerint számí-

tottam: 

C u x ih
jh ij

j I

q





 '  

ahol:  

Cjh = a j-edik főkomponens értéke a h-adik megfigyelési egységen, 

uij  = az i-edik változó főkomponens koefficiense a j-edik főkomponens-

ben 

x‟ih  = az i-edik változó standardizált értéke a h-adik megfigyelése egy-

ségen, 

q   = a  >1 főkomponensek száma. 

A klíma főkomponens értékmátrix (CKL) tehát megfigyelési egységen-

ként (rácspontonként) adja meg a tényezőcsoportok értékeit. E mátrixot használ-

tuk a további számításokhoz, mérete miatt (3x287) azonban e helyütt nem közöl-

jük. 

9.3.3.2.2. Korreláció számítás és súlyozás 

A klíma főkomponensérték-mátrix (CKL) és a korrigált termésátlagmát-

rix (Y„) segítségével meghatározható a klíma főkomponensek és az egyes nö-

vényfajok termésátlaga közötti kapcsolatokat kifejező korrelációs koefficiensek 

mátrixa (RKL). A korrelációs mátrix sorainak száma a főkomponensek, oszlopai-

nak száma pedig a vizsgált növényfajok számától függ. Mivel esetünkben csak 

egy növényfajt (kukorica) vizsgáltuk, és a klímajellemzők rendszere 
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összvarianciájának jelentős hányadát 3 faktorral sikerült magyaráznunk, így egy 3 

elemző korrelációs vektort (RKL) kaptunk, amelynek elemei az egyes klímafak-

torok és a kukorica termése közötti páronként korrelációs koefficiensek. Ezeket a 

korrelációs koefficienseket a 136. táblázatban foglaltuk össze. 

136. táblázat: A klíma főkomponensek és a kukorica termése  

közötti kapcsolat erőssége 

Klímafaktor r 

I -0,7116 * 

II -0,2424 

III -0,3725 * 

Megjegyzés: r0,1% = 0,3211 * 

A korrelációs vektor ismeretében két dolgot ki kell hangsúlyozni: 

1. a kukorica termésátlagát legjelentősebb mértékben az I. főkomponens 

értéke határozza meg, és a II. és III. főkomponens értéke inkább csak 

módosító hatású; 

2. ha az I. főkomponens termésre gyakorolt hatását összehasonlítjuk az 

egyes klímajellemzők direkt hatásaival, akkor megállapítható, hogy 

az előbbi hatás lényegesen erősebb, vagyis a klímajellemzők elsősor-

ban nem direkt módon, hanem egymással szoros kölcsönhatásban 

alakítják ki a kukorica termését. 

Az elmondottakból következik, hogy a különböző területek kukoricater-

mesztési klímaadottságainak jellemzéséhez az egyes főkomponensek értékeit 

olyan mértékben célszerű figyelembe venni, amilyen erős hatást azok a termésát-

lagra gyakorolnak. Ez a mi megoldásunkban azt jelenti, hogy minden főkompo-

nens megfigyelési egységenkénti (rácspontonkénti) értékét szorozni kell az adott 

főkomponens értéke és az adott növényfaj termésátlaga közötti páronkénti korre-

lációs koefficienssel. A súlyozott klíma főkomponens érték-mátrixok felhasználá-

sa megoldásunkban kettős: 

1. segítségével meghatározhatók a vizsgált növényfajok termesztésének 

klímakörzetei, 

2. felhasználásával megállapítható a különböző területek klímaadottsága 

a vizsgált növényfajok termeszthetősége szempontjából, vagyis előál-

lítható az ország növénytermesztési klímaalkalmassági értékszám-

mátrixa. 
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9.3.3.2.3. Kukoricatermesztési klímaalkalmassági értékszámok és  

klímakörzetek előállítása 

A növénytermesztési klímaalkalmassági értékszámok meghatározása a 

súlyozott főkomponensérték mátrixok felhasználásával történik. 

Több növényfaj esetén: 

KL C
NT KL

j

q





 '

1

 

ahol:  

KLNT =  növénytermesztési klímaértékszám   

C‟KL  = súlyozott klímafőkomponens értékek 

q  = a  > 1 főkomponensek száma 

Így tehát olyan klímaértékszám-mátrixhoz jutunk, amely annyi oszlopot 

tartalmaz, ahány növényfajt vizsgálunk, sorainak száma megegyezik a megfigye-

lési egységek (rácspontok) számával ( n = 287), elemeinek értéke pedig megadja, 

hogy az ország különböző pontjainak átlagos klímaadottságai milyen mértékben 

felelnek meg a szántóföldi növények igényeinek. A rácspontonkénti értékek alap-

ján megadható a növények rangsora, növényfajonkénti értékei (oszlopok) alapján 

pedig az ország különböző területei rangsorba állíthatók az adott növényfaj ter-

meszthetősége szempontjából. 

Egy növényfaj esetén (kukorica): 

KL C
kuk kuk

j

q





 '

1

 

A különbség abban áll, hogy egy olyan klímaértékszám-vektorhoz jutunk, 

amelynek elemszáma megegyezik a megfigyelési egységek (rácspontok) számá-

val (287), értékei pedig azt fejezik ki, hogy az ország különböző pontjainak átla-

gos klímaadottságai milyen mértékben felelnek meg az adott növényfaj (esetünk-

ben a kukorica) igényeinek. Segítségével az ország különböző pontjai a kukorica 

termeszthetősége szempontjából rangsorba állíthatók. 

Példa: az 1. rácspont kukoricatermesztési klímaalkalmassági értékszá-

mának meghatározására (137. táblázat). 
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137. táblázat: A komplex kukoricatermesztési klímaalkalmassági értékszám 

meghatározása az 1. rácspont példáján 

  j Cij ryj C’ij 

I. 6,51 -0,7116 -4,63 

II. 2,42 -0,2424 -0,61 

III. 0,96 -0,3725 -0,36 

Összes (KL kuk.1.)   -5,60 

Az 1. rácspont kukoricatermesztési klímaértékszáma tehát a következő-

képpen számítható: 

KL C C r
kuk j

j

III

j yj

j

III

. . . . . .
' ( ' )

1 1

1

1

1

  

 

   

ahol: 

Klkuk.1. = az első rácspont kukoricatermesztési klímaértékszáma, 

C1.j   = a j-edik főkomponens értéke az 1. rácsponton 

ryj  = a j-edik főkomponens értéke és a kukorica termése (y) közötti 

 kétváltozós korrelációs koefficiens 

j   = a   > 1 főkomponensek száma. 

Esetünkben ez az érték -5,6-nak adódik, ami igen gyenge kukoricater-

mesztési adottságokra utal. 

A klímaértékszámokat térképen ábrázolva (12. térkép) klímaadott-

ság-zónák jelölhetők ki, amelyek azt mutatják, hogy az ország különböző terüle-

teinek klimatikus feltételei milyen mértékben elégítik ki a kukorica klimatikus 

igényeit. 

Összehasonlításképpen érdemes megvizsgálni, hogy hogyan alakulnak 

más növények esetében a leírt módszerrel meghatározott klímaalkalmassági ér-

tékszámok. Ezek a vizsgálatok és térképek a mennyiségi és minőségi búzater-

mesztést (Szabó et al., 1987), valamint a sörárpatermesztést (Alapy, 1987) ille-

tően elkészültek, és a többi növényfajra, valamint hasznosítási típusra vonatkozó-

an előkészületben vannak. E térképek segítségével bármely régió, vagy akár adott 

gazdaság területére megállapítható a növényfajok klímarangsora, és kiválasztha-

tók azok a növények, amelyek igényeit a gazdaság klímaadottságai legjobban ki-

elégítik (13., 14. és 15. térkép). 
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12. térkép: A kukoricatermesztési klimaalkalmassági értékszám alakulása 

Magyarországon (m: 31, n: 287, 35-113 mérőhely, 1901-1980) 

(Ángyán, 1991) 

 

13 térkép: Három minőségi paraméter alapján számított búzatermesztési 

klímaalkalmassági értékszám (Szabó et al., 1987) 
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14. térkép: A termésátlag alapján számított búzatermesztési klímaalkalmassági 

értékszám (Szabó et al., 1987) 

 

15. térkép: A sörárpatermesztési klímaalkalmassági értékszám  

(Alapy, 1987) 
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A klímaelemek ingadozása mintegy 65 %-ban az évjárat hatásával ma-

gyarázható. KLkuk értékek azonban átlagadatok alapján születtek, így azok az 

évjárathatásokat nem tartalmazzák, ezért a rácspontok csoportosításával ki kell 

olyan klímakörzeteket jelölni, amelyek azonos évjáratban többé-kevésbé hasonló 

paraméterekkel jellemezhetők, s megadhatók azok az értékek, amelyek az adott 

körzetben nagy gyakorisággal fordulnak elő, nagy valószínűséggel várhatók. 

Ha a csoportképző tulajdonságok összvarianciájának jelentős hányadát 

sikerül 1-2 faktorral magyarázni, úgy a rácspontok csoportosítása grafikus úton is 

megoldható (Bernát et al., 1977, Jones et al., 1968, Steiner, 1965, Sváb 1979, 

Zsukovszkaja et al., 1967). Ha azonban a rendszer csak több háttérváltozóval jel-

lemezhető megfelelően, a csoportképzés cluster-analízissel történhet. A klaszte-

rezés minden megoldásának két döntő fázisa van:  

a) A problémának megfelelő komparatív függvény kiválasztása (Füstös, 

1977, 1978, Füstös et al., 1977, Módos, l980, Podani 1980). A kompa-

ratív függvények legnagyobb csoportját a hasonlósági és különbözési 

koefficiensek alkotják. A több mint 100 féle matematikai formula közül 

csak néhányat említek. Ilyenek a “percentage difference
”
 vagy “Man-

hattan metrika
”
 (Bray et al., 1957, Odum, 1950), a Wishart-féle 

“similarity ratio
”
 (Wishart, 1969), a Jaccard-formula (Jaccard, 1901), a 

“simple matching coefficient
”
 (Sokal et al., 1958), a Gower-féle “álta-

lános hasonlósági koefficiens
”
 (Gower, 1971). A komparatív függvé-

nyek másik nagy csoportját a távolságfüggvények alkotják (Podani, 

1980). 

b) A megfelelő fúziós algoritmus kiválasztása és az egyesítés végrehajtá-

sa. Az egyesítés megoldására is mintegy 15 algoritmus ismert (Podani, 

1980). Ezek közül a “Centrodi-módszer
”
 (Gower, 1967, Sokal et al., 

1958) az euklideszi térben számított távolságmátrixok elemzésére 

használható. A centroid módszer azokat a klasztereket vonja össze az 

egyes lépésekben, amelyek súlypontjai (centroidjai) a legközelebb van-

nak egymáshoz. Ha az egyesítés nem euklideszi távolságmátrixokból 

indul ki, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: legközelebbi 

szomszéd (nearest neighbour), legtávolabbi szomszéd (furthest 

neighbour), egyszerű átlag (simple average), csoportátlag (group 

average), diszperzitásnövekedés-optimalizálás (sum of squeres 

agglomeration), élsűrűség optimalizálás, diszperzitás optimalizálás, át-

lagos diszperzitás optimalizálás stb. (Podani, 1980). 
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Mivel a főkomponensanalízissel egymástól független tényezőcsoportokat 

határoztunk meg, így a komparatív függvények közül az euklideszi távolság-

számítást használtuk. Két tetszőleges (k, l) megfigyelési egység távolsága a de-

rékszögű főkomponenstérben így a következő formulával számítható: 

d C C
kl jk jk

j

q

2 2

1

 



 ( )  

ahol: 

dkl = a k és l megfigyelési egységek távolsága, 

Cjk  = a j-edik főkomponens értéke a k-adik megfigyelési egységen, 

Cjl = a j-edik főkomponens értéke az l-edik megfigyelési egységen, 

q   = a vizsgálatba vont  ( > 1) főkomponensek száma. 

A távolságmátrixból kiindulva a centroid-módszer segítségével hajtottuk 

végre a megfigyelési egységek (rácspontok) csoportosítását, a körzetek kialakítá-

sát. Az ország területét - a leírt módon - 23 kukoricatermesztési klímakörzetre 

bontottuk (16. térkép) 

16. térkép: A kukoricatermesztés éghajlati körzetei 

(Ángyán, szerk., 1987) 
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Ezt követően elvégeztük a körzetek agroklimatológiai és termőképességi 

vizsgálatát. Ennek során klímakörzetenként vizsgáltuk a kukorica számára kedvező 

klímaviszonyok, kedvező ill. gyenge évjáratok gyakoriságát, a termésbiztonságot, az 

ariditási indexet valamint a kukoricatermesztési klímaértékszám alakulását, majd a 

különböző jellemzők alapján elvégeztük a körzetek klímaadottságainak összevont 

értékelését. A részletes elemzés a terjedelem korlátai miatt itt nem közöljük. Azokat 

könyv alakban megjelentettük (Ángyán, szerk., 1987/a)  

9.3.3.3. Az eredmények ellenőrzése 

A klímaértékszámok és a klímakörzetek a gyakorlatban csak akkor hasz-

nálhatók eredményesen, ha azokat a kukoricatermesztés eredményei igazolják. 

Megvizsgáltuk tehát, hogy az általunk különböző klímaadottságúnak minősített 

körzetekben hogyan alakulnak a gazdálkodás mutatói, és ezek milyen összefüg-

gést mutatnak az általunk kidolgozott kukoricatermesztési klímaértékszámokkal. 

Megkönnyítette ezt a vizsgálatot, hogy a KSZE Növénytermelési Rendszer ered-

ményeink  alapján a kidolgozott klímakörzeteknek megfelelően szervezte át még 

1985 végén szaktanácsadói hálózatát, és 1986-tól a gazdálkodás értékelését, 

elemzését a MÉM STAGEK-kel közösen e körzeteknek megfelelő bontásban vé-

gezte. Ezeknek az elemzéseknek az eredményeit kiadványaikban közreadták 

(Tomka et al., 1987, 1988), így az eredmények verifikálásához az általuk közölt 

adatokat használjuk. 

A 138. és a 139. táblázat 18 KSZE érdekeltségű-, a klímaértékszámok alap-

ján három adottságkategóriába (jó-közepes-gyenge) sorolt klímakörzet néhány, 1986-

ra és 1987-re vonatkozó gazdálkodási mutatóját foglalja össze. Az elemzés két évet 

és mintegy 380 ezer hektár kukoricaterületet valamint a két évben összesen 503 gaz-

daságot reprezentál. Ezek áttekintése még akkor is tanulságos, ha az abszolút értékek 

(árak, költségek) az azóta eltelt 10 év során jelentősen megváltoztak. 

138. táblázat: A termésátlag, költség és jövedelemmutatók átlagainak és 

szórásainak klímaadottság-kategóriánkénti alakulása a KSZE 

partnergazdaságaiban (18 klímakörzet, 1986-1987) 

Klímaadottság kategóriák Termésátlag 

 

Szűkített  

önköltség 

Jövedelem Jövedelme- 

zőségi ráta 

 (t/ha) (e Ft/t) (e Ft/ha) (Ft/100 Ft) 

 Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Jó (KLkuk.> 1,5) 7,74 1,08 2,51 0,25 6,58 3,06 28,4 12,6 

Közepes (1,5 >= Klkuk >= -1,5) 6,79 1,05 2,91 0,57 3,97 2,68 18,0 12,1 

Gyenge (KLkuk < -1,5) 6,54 0,94 2,97 0,35 2,60 2,51 11,5 11,4 
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139. táblázat: A termésátlag, költség és jövedelemmutatók 95 %-os gyakoriságú 

határértékeinek klímaadottság-kategóriánkénti alakulása a KSZE 

partnergazdaságaiban (18 klímakörzet, 1986-1987) 

Klímaadott-

ság  

kategóriák 

Körzet- 

szám 

Gazda-

ság szám 

Kukorica 

terület 

Termés-

átlag 

Szűkített 

önköltség 

Jövedelem Jövedelme-

zőségi ráta 

 (db) (db) (1000 ha) (t/ha) (e Ft/t) (e Ft/ha) (Ft/100 Ft) 

Jó  

(KLkuk.> 1,5) 

4 139 125,7 6,8-8,7 2,31-2,72 4,03-9,14 17,8-38,9 

Közepes  

(1,5 >= Klkuk 

>= -1,5) 

8 294 

 

221,6 6,2-7,4 2,61-3,21 2,01-5,93 9,1-27,0 

Gyenge 

(KLkuk < -1,5) 

6 70 

 

33,8 6,0-7,1 2,74-3,25 0,94-4,26 4,1-19,0 

Az adatok jól mutatják, hogy a kukoricatermesztési klímaalkalmassági 

értékszámok alapján  jó illetve gyenge adottságúnak minősített körzetcsoport ki-

emelt paraméterei jelentősen eltértek egymástól. A jó adottságúnak minősített 

csoport fölénye - anélkül, hogy az adatokat részletesen elemeznénk - átlagosan: 

1,2 t/ha kukoricatermés, tonnánként 460 Ft-tal kisebb szűkített önköltség, 3.980 

Ft-tal nagyobb hektáronkénti  jövedelem és mintegy 17 Ft-tal nagyobb 100 Ft 

költségre jutó jövedelem. 

Nézzük meg ezután, hogy a 18 vizsgált körzet átlagos mutatói hogyan 

függtek össze a klímaértékszámokkal. Az erre vonatkozó korrelációs és regresz-

sziós vizsgálatok eredményeit a 140. táblázatban foglaltuk össze. 

140. táblázat: A klímaalkalmassági értékszámok (x) és a kukoricatermesztési 

mutatók (y) regressziós vizsgálatának eredményei  

(503 gazdaság, 382 ezer hektár, 1986-1987) 

Megnevezés Mértékegység Regressziós paraméterek 

  a b r 

Termésátlag t/ha 0,2437 7,00 0,5631 ** 

Önköltség e Ft/ha -0,0838 2,77 -0,4591 * 

Jövedelem e Ft/ha 0,6830 4,64 0,5081 * 

Jövedelmezőségi ráta Ft jö./100 Ft ráf. 2,9918 20,40 0,5077 * 

Megjegyzés: valószínűségi szint =1 % (*),  valószínűségi szint = 0,1 % (**) 

A termésátlag kapcsolata a klímaértékszámmal pozitív, közepes erőssé-

gű és 0.1 %-os valószínűségi szinten szignifikáns. Egységnyi klímaértékszám-

növekedés - vagyis a klímafeltételek egységnyi javulása - 243,7 kg/ha kukorica 
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termésátlag-növekedést eredményez, vagyis az országon belül mintegy 10 érték-

számnyi összeltérés 2,4 t/ha termésdifferenciát okozott. 

Az önköltség kapcsolata a klímaértékszámmal negatív, közepes erősségű 

és 1 %-os valószínűségi szinten szignifikáns. Egységnyi klímaértékszám növeke-

dés az önköltséget  tonnánként mintegy 84 Ft/t-tal csökkentette. Ez is igazolni 

látszik azt  a korábbi fejtegetést, hogy ha a kedvezőtlen környezeti feltételek kö-

vetkeztében a természeti erőforrások aránya a termelésben csökken, akkor ennek 

pótlására egyre nagyobb mennyiségű mesterséges energiabevitelre van szükség, 

és ezzel nemcsak a környezet terhelése növekszik, hanem a termelés költségei is 

növekednek, hatékonysága, gazdaságossága pedig egyre romlik. 

A jövedelem kapcsolata a klímaértékszámmal pozitív, közepes erősségű, 

és 1 %-os valószínűségi szinten szignifikáns. Egységnyi klímaértékszám növeke-

dés 683 Ft-tal növelte a hektáronkénti jövedelmet, vagyis mintegy 6.800 Ft hektá-

ronkénti jövedelem-különbség az ország területeinek eltérő klímaadottságaival 

volt magyarázható. 

Hasonló képet mutatott a kukorica 100 Ft termelési költségére jutó jöve-

delmének kapcsolata a klímaértékszámokkal. Ez a kapcsolat is pozitív, közepes erős-

ségű és 1 %-os valószínűségi szinten szignifikáns. Egységnyi klímaértékszám növe-

kedés mintegy 3 Ft jövedelmezőségjavulást eredményezett 100 Ft termelési költségre 

vetítve. Ez az összefüggés azonban az elmondottakon túl az 1980-as évek végi gaz-

daságpolitika és a szabályozó rendszer abszurditására is felhívja a figyelmet. Ha 

ugyanis 100 Ft-ot a kukoricatermesztésbe fektettek be, akkor közepes klímafeltételek 

esetén (KLkuk = 0.0) 20.4 Ft tiszta nyereségre számíthattak. Ez az akkor reálisan el-

érhető nettó bankkamat alatt volt! Vagyis közepes vagy annál gyengébb kukoricater-

mesztési klímafeltételek között már akkor sem lett volna szabad kukoricát termeszte-

ni, hanem a gazdasági racionalitásnak megfelelően a pénzt bankba kellett volna elhe-

lyezni! Ilyen megfontolások alapján a kukorica vetésterülete igen gyorsan a felére, 

egyharmadára esne vissza, és hogy ez mégsem következett be, az valószínűleg csu-

pán a gazdák földszeretetével, szakmai presztizsével és átérzett fellelősségével ma-

gyarázható. 

Összességében tehát megállapítható, hogy az elhatárolt körzetek valóban 

eltérő kukoricatermesztési klímaadottságokkal jellemezhetők, és a kidolgozott 

klímaértékszámok ezt jól kifejezik, megbízható összefüggést mutatnak a kukorica 

termésátlagával, termesztésének költségeivel és jövedelmezőségével. Mindezek 

alapján úgy tűnik, hogy a módszer alkalmas lehet a klímaadottságok növényfa-

jonként differenciált kifejezésre, mérésére. 
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9.3.4. A talajfeltételek elemzése (Vas megyei esettanulmány) 

9.3.4.1. Adatforrások, adatbázis 

Az elemzéshez szükséges legfontosabb információkat két nagy cso-

portba sorolhatjuk: 

 a táblák termőhelyi adottságait leíró változók csoportja, amely az 

éghajlati és talajparamétereket foglalja magába (a hatást kiváltó okok), 

 a termesztett növényfajok hosszú idősorok elemzése alapján megállapí-

tott gazdaság-(csoport)-onkénti és táblánkénti termésátlagai, amelyek a 

terület termőképességére utalnak (a hatás indikátorai). 

A terület klímaadottságait leíró néhány jellemző értékeit a 141. táblázat-

ban foglaltam össze. 

141. táblázat: A vizsgált területek klímajellemzői (1901-1980)  

(Ángyán, szerk., 1987/a) 

Megnevezés Mértékegység Időszak Átlag Szórás 

   Vas/1 Vas/2 Orsz. Vas/1 Vas/2 Orsz. 

Napfénytartam óra IV. 180 177 183 30 31 45 

  V. 235 225 242 38 36 55 

  VI. 244 236 255 33 30 50 

  VII. 266 261 285 38 33 56 

  VIII. 249 246 264 36 31 51 

  IX. 185 181 196 28 27 43 

  IV-IX. 1359 1326 1425 116 99 165 

Átlag hőmérséklet oC IV. 9,7 9,6 10,4 1,5 1,4 2,3 

  V. 14,6 14,5 15,5 1,3 1,2 2,2 

  VI. 18,0 17,9 18,8 1,1 1,1 2,0 

  VII. 19,9 19,8 20,7 1,1 1,1 2,0 

  VIII. 19,1 18,8 19,9 1,1 1,1 2,0 

  IX. 15,3 15,2 15,9 1,2 1,1 2,0 

  IV-IX. 16,1 16,0 16,9 0,6 0,6 1,8 

Csapadék mm X-III. 271 283 254 63 54 94 

  IV. 53 56 49 29 19 33 

  V. 69 74 65 54 37 48 

  VI. 79 87 75 35 39 49 

  VII. 86 93 65 43 54 56 

  VIII. 74 78 60 23 35 49 

  IX. 61 67 49 35 27 37 

  IV-IX. 421 455 362 119 80 135 

  X-IX. 692 738 616 141 93 161 

Eff. hőm. össz. oC IV-IX. 1110 1083 1198 108 110 204 

Ariditási index oC/mm  1,6 1,5 2,1 0,7 0,4 1,1 

10 oC határnapjai   IV.17. IV.17. IV.13. 7 7 11 

   X.17. X.16. X.19. 6 6 10 

Vegetáció hossza nap  180 179 186 10 10 17 
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Az öt gazdaság elemzését két csoportra bontva végeztük. Erre a területi 

elhelyezkedésükből fakadó klimatikus eltéréseik és a rendelkezésre álló táblajel-

lemzők eltérései miatt volt szükség. A gazdaságokat a következőképpen csopor-

tosítottam: 

Vas/1: 146 tábla Horvátzsidányi “Jurisich M
” 

Mg.Tsz. 

  Csepregi Állami Tangazdaság 

  Csepregi “Győzelem
”
 Mg.Tsz. 

Vas/2: 152 tábla Gencsapáti “Savaria
”
 Mg.Tsz. 

  Acsádi “Szabad Föld
”
 Mg.Tsz 

Mivel a klímajellemzőkre vonatkozó táblaszintű adatokkal jelenleg nem 

rendelkezünk, azért a gazdaságok táblaszintű termőhelyi adottságainak növényfa-

jonkénti elemzését olyan csoportosításban végezzük, hogy azonos csoportba csak 

olyan gazdaságok kerüljenek, amelyek klímaadottságai közel azonosak. Ezzel a 

klímaadottságok eltéréseire visszavezethető terméseltérések a minimálisra szorít-

hatók. 

Az ilyen - klimatikus szempontból homogén - gazdaságok termőhelyi 

adottságainak a valóságoshoz legközelebb álló megítéléséhez a következő tábla-

jellemzőkre van - eddigi vizsgálataink szerint - szükség: 

 Domborzati jellemzők: 

 lejtőszög, 

 lejtésirány, 

 erózió mértéke 

 Talajjellemzők: 

 alapkőzet 

 fizikai talajféleség, 

 genetikus talajtípus, 

 kötöttség, 

 pH, 

 humusztartalom, 

 humuszos réteg vastagsága, 

 tápanyagtartalom (makro-, mezo, és mikroelemek), 

 összes só tartalom, 

 vízgazdálkodási jellemzők (vízkapacitás, kapilláris vízemelés, talaj-

víz mélysége, stb.) 

 Egyéb jellemzők:  

 ebbe a csoportba minden olyan információ felvehető, amely az 

egyes növényfajok termeszthetőségét befolyásolhatja, s amelyre vo-
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natkozóan minden tábláról rendelkezünk információval (pl.: klíma-

jellemzők, időszakos vízborítás, altalaj hibák, fizikai összetétel, 

szikfolt, fagyzug, stb.). 

Összességében - a termőhelyi adottságokat leíró változók számát illetően 

- elmondható, hogy mintegy 30-40 változóval a táblák növénytermesztési értéke 

jól jellemezhető, de már 15-20 jól megválasztott jellemzővel is kielégítő ered-

ményt kaphatunk. A környezetet leíró alapadatok mátrixával szemben támasz-

tott követelmények a következők: 

 a táblák száma legalább négyszerese, de inkább hatszorosa legyen a 

táblajellemző változók számának, 

 a mátrixban hiányzó adat nem lehet, ill. az nulla értékkel nem helyette-

síthető; ilyen esetben vagy a táblát vagy az adott változót kell az elem-

zésből kihagyni, 

 a változók között minőségi (kvalitatív) jellemző általában nem lehet, 

azt vagy ki kell hagyni a vizsgálatból, vagy át kell alakítani alternatív 

(van-nincs, igen-nem) változóvá, vagy a célváltozóra gyakorolt hatása-

inak megfelelő logikai rend szerint kódolni kell, és így mennyiségi 

(kvantitatív) változóvá kell alakítani, 

 az elemzésből - a torzítás veszélye miatt - az 1 ha-nál kisebb táblákat 

célszerű kihagyni. 

Ezen elvek figyelembevételével állítottuk össze a két gazdaságcsoport 

146-, ill. 152 táblájának jellemzésére használt 16 illetve 17 változót. Az elemzés-

be vont változók átlagait és szórásait a 142/1., ill. 142/2. táblázatban foglaltuk 

össze.  

Ezek közül, három (1., 2., 3.) ugyan qualitatív változó, ám a növényter-

mesztés szempontjából rangsorolhatók, ennek megfelelő kódszámokkal láthatók 

el, amelyeknek értéke a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé haladva konzek-

vensen változó növénytermesztési értéket képvisel, így ezzel a kódszámmal sze-

repeltetve többé-kevésbé quantitatívvá tehetők. A mésztartalom eloszlása nem 

normális, ezért 1-0 (“igen-nem”, “van-nincs”) típusú változóvá alakítva szerepel-

tettem az elemzésben. Ezekre a metodikai kompromisszumokra növénytermeszté-

si szakmai szempontból volt szükség, hiszen a növénytermesztési talajalkalmas-

ság fontos tényezőit jelentik. E kompromisszumok megkötésére a nagyüzemi táb-

lasoros adatok többváltozós biometriai elemzése során általában mások is rákény-

szerülnek (Sváb et al.,1979, 1980, 1984.). 
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142/1. táblázat:  A táblajellemzők átlagai és szórásai (Vas/1, 146 tábla) 

Sorszám Táblajellemző Mértékegység Átlag Szórás Relatív szórás 

1. Fizikai talajféleség 0-5 - - - 

2. Genetikai talajfőtípus 1-6 - - - 

3. Lejtésirány 0-8 - - - 

4. Arany-féle kötöttség  44,3 5,7 12,9 

5. pH  5,9 0,7 11,9 

6. Humusztartalom % 1,7 0,5 29,4 

7. Humuszréteg vastagsága cm 36,7 14,6 39,8 

8. CaCO3 1-0 - - - 

9. P2O5 ppm 139,5 67,1 48,1 

10. K2O ppm 213,7 58,1 27,2 

11. Mg ppm 238,4 70,0 29,4 

12. Zn ppm 2,4 1,1 45,0 

13. Cu ppm 4,0 1,6 40,0 

14. SO4 ppm 14,7 6,5 44,2 

15. Összes só Á 0,14 0,10 71,4 

16. Kapilláris vízemelés mm/5óra 203,3 45,9 22,6 

Megjegyzés:  

1. Fizikai talajféleség-kódok 0 = homok 

 1 = homokos vályog 

 2 = vályog 

 3 = agyagos vályog 

 4 = agyag 

 5 = nehéz agyag 

2 Genetikai talajfőtípus-kódok 1 = csernozjom 

 2 = barna erdőtalaj 

 3 = réti talaj 

 4 = homoktalaj 

 5 = szikes talaj 

 6 = erodált talaj 

3. Lejtésirány-kódok 0 = sík 

 1 = D 

 2 = D-Ny 

 3 = D-K 

 4 = Ny 

 5 = K 

 6 = É-Ny 

 7 = É-K 

 8 = É 
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142/2. táblázat: A táblajellemzők átlagai és szórásai 

(Vas/2, 152 tábla) 

Sorszám Táblajellemzők Mértékegység Átlag Szórás Relatív szórás 

1. Fizikai talajféleség 0-5 - - - 

2. Genetikai talajfőtípus 1-6 - - - 

3. Arany-féle kötöttség  40,6 3,9 9,6 

4. pH  5,5 0,7 12,7 

5. Humusztartalom % 1,9 0,4 21,1 

6. Humuszréteg vastagsága cm 37,6 16,7 44,4 

7. CaCO3 1-0 - - - 

8. P2O5 ppm 122,4 81,4 66,5 

9. K2O ppm 218,8 71,8 32,8 

10. Mg ppm 237,3 70,0 29,5 

11. Na ppm 31,7 9,5 30,0 

12. Zn ppm 2,1 0,7 33,3 

13. Cu ppm 4,5 1,6 35,6 

14. Mn ppm 115,1 14,5 12,6 

15. SO4 ppm 13,6 6,3 46,3 

16. Y1 érték  11,0 4,1 37,3 

17. Leiszapolható rész % 51,1 8,0 15,7 

Megjegyzés: Lásd 142/1. táblázatnál 

A táblajellemzők értékeinek megítéléséhez célszerű azokat a megyei és 

országos átlagadatokkal összehasonlítani. Néhány jellemző ilyen típusú összeha-

sonlítását kínálja a 143. táblázat. 

143. táblázat: Néhány kiemelt táblajellemző átlagértékeinek összehasonlítása a 

megyei és országos átlagadatokkal 

Táblajellemző Mértékegység Országos  

átlag (*) 

Megyei  

átlag(*) 

Vas/1 

átlag 

Vas/2 

átlag 

Kötöttség  41,90 43,60 44,30 40,6 

pH  6,40 5,75 5,90 5,50 

Humusztartalom % 2,20 1,78 1,70 1,90 

Összes só % 0,32 0,13 0,14 - 

P2O5 ppm 151,00 103,00 139,5 122,40 

K2O ppm 232,00 195,00 213,7 218,80 

Mg ppm 211,00 219,00 238,4 237,30 

Na ppm 68,40 51,80 - 31,7 

Zn ppm 2,47 2,60 2,40 2,10 

Cu ppm 4,82 7,56 4,00 4,50 

Mn ppm 112,00 312,00 - 115,10 

SO4 ppm 17,40 21,30 14,70 13,60 

Megjegyzés: *= Baranyai et al. (1987) nyomán 
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A vizsgálható növényfajok számának meghatározásánál a következő 

szempontokat kell figyelembe venni: 

 csak az a növényfaj vizsgálható, amelyet 3 évnél hosszabb ideig ter-

mesztett egyik vagy valamennyi gazdaság (Vas/1: 18, Vas/2: 12), 

 csak annyi táblára állapítható meg az adott növényfaj termésátlaga, 

ahányon a vizsgált időszakban kettőnél többször előfordult a nevezett 

növényfaj, 

 csak az a növényfaj vizsgálható, amelynél az ilyen táblák száma (vagyis 

ahol kettőnél többször termesztették a növényt) meghaladja a 15-öt, ill. 

nagyobb táblaszám esetén (150 tábla fölött) az össztáblaszám 10 %-át. 

A vizsgált gazdaságok az elemzésbe vont 15 éves időszak (1971-1985) 

alatt összesen 27 növényfaj termesztésével foglalkoztak, ebből 19 olyan növény-

faj volt, amely 3 évnél hosszabb ideig szerepelt valamelyik gazdaság vetésszerke-

zetében. Gazdaságcsoportonként vizsgálva a kérdést megállapítható, hogy a 

Vas/1 csoportban összesen 26-, 3 évnél hosszabb ideig 18-, a Vas/2 csoportban 

pedig összesen 18-, 3 évnél hosszabb ideig 12 növényfajt termesztettek. 

A vizsgálatba tehát csak azokat a táblákat vontuk, amelyeken legalább 

kétszer előfordult az adott növényfaj, és azokat a növényfajokat, amelyeknél az 

ilyen táblák száma meghaladta az össztáblaszám 10 %-át. A megadott feltételek-

nek megfelelő, tehát vizsgálható növényfajokat és azok táblaszámát a 144. táblá-

zatban foglaltuk össze.  

144. táblázat: A két gazdaságcsoportban vizsgált növényfajok táblaszáma 

Sorszám Növényfa-

jok 

Vas/1 Vas/2 Összesen 

  db % db % db % 

1. őszi búza 106 73 98 65 204 69 

2. tav. árpa 38 26 20 14 58 20 

3. kukorica 59 40 32 21 91 31 

4. cukorrépa 18 12 17 11 32 11 

5. lucerna 37 25 20 14 56 19 

6. vöröshere 21 14 19 13 39 13 

7. ő. k. repce 22 15 17 11 37 12 

8. s. kukorica 52 36 30 20 82 28 

Összesen  146 100 152 100 298 100 

Összességében – valamennyi felsorolt kritériumot figyelembe véve – az 5 

gazdaságban 298 tábla és 8 növényfaj elemzésére nyílt lehetőség. 
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Az elemzéshez - mint termőhely-indikátorra - a növényfajok táblánkénti 

termésátlagaira van szükség legalább 10 évre visszamenőleg. Ahhoz azonban, hogy 

a termőhelyi adottságok jellemzésére csak azt a terméshányadot vegyük figyelembe, 

ami a táblák elétérő adottságaira vezethető vissza ki kell szűrni a biológiai és tech-

nológiai termés-előrehaladás hatását. A termés-korrekció végrehajtásához növény-

fajonként meg kell határozni az évi terméselőrehaladás mértékét. Erre a gazdaságok 

legalább 10 évre visszamenő növényfajonkénti-, évenkénti termésátlagait használtuk. 

A növényfajonkénti évi terméselőrehaladás annyiszorosát adtuk hozzá a táblánkénti 

termésátlaghoz, ahány évvel a vizsgálat záró éve előtt termesztették a növényt. Az évi 

átlagos terméselőrehaladást (termésátlag-növekedést) az 1971-1985-ös időszak nö-

vényfajonkénti gazdasági termésátlagai alapján lineáris regresszióanalízissel (trend-

számítással) határoztuk meg. A függvények paramétereit a 145. táblázatban foglal-

tuk össze. A táblánkénti termésátlagok korrigálásához a “b
”
 regressziós együtthatót 

használtuk (záróév: 1985). 

145. táblázat: A termésátlag - trend (y=a+bx) elemzésének eredményei 

Sorszám Növényfaj Vas/1 Vas/2 

  a 

t/ha 

b 

t/h 

r n 

db 

a 

t/ha 

b 

t/ha 

r n 

db 

1. őszi búza 3,45 0,08 0,64 15 3,31 0,07 0,44 15 

2. tav. árpa 3,19 0,05 0,44 15 3,13 0,04 0,33 15 

3. kukorica 3,90 0,20 0,77 15 2,53 0,26 0,85 15 

4. cukorrépa 25,53 0,39 0,21 15 9,36 1,85 0,72 12 

5. lucerna 4,84 0,15 0,54 15 3,61 0,13 0,55 15 

6. vöröshere 3,64 0,11 0,56 15 3,22 0,06 0,41 15 

7. ő. k. repce 1,67 0,00 0,05 15 0,66 0,04 0,16 6 

8. s. kukorica 29,86 0,00 0,00 15 24,33 0,28 0,15 15 

9.3.4.2. Módszerek és eredmények 

A termőhelyelemző - és benne a talajfeltételek vizsgálatára és minősí-

tésére szolgáló - rendszert korábban már bemutattuk. Alapmódszereinek részletes 

leírását Sváb (1979, 1981, 1982) közleményei tartalmazzák. Tekintsük át röviden 

ezeket a módszereket: 

1. főkomponens-analízis a talajjellemzők alapadatmatrixán, 

2. korreláció-számítás a talaj-főkomponensérték-mátrix és a növényfa-

jonkénti korrigált termésátlag-mátrix felhasználásával, 
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3. növényfajonként súlyozott talaj-főkomponensérték-mátrixok előállí-

tását, a talaj-főkomponensérték-mátrix és a korrelációs-mátrix segít-

ségével, 

4. a növényfajonkénti súlyozott talaj-főkomponensérték-mátrixok sorai-

nak összegzésével növényfajonkénti-, táblánkénti talajalkalmassági 

értékszámok előállítása. 

9.3.4.2.1. Főkomponens-analízis (PCA) 

A táblajellemzők nemcsak közvetlenül-, egymástól függetlenül-, hanem 

 kölcsönhatásaik révén fejtik ki hatásukat a termésátlagokra, így a táblajellemző-

ket összefüggéseik alapján először csoportosítani kell. Ennek alapvető módszere 

a főkomponens-analízis, amely a változókat kapcsolataik (páronkénti korreláció-

ik) alapján egymástól független tényezőcsoportokba rendezi (az egyes táblajel-

lemzők varianciáját független hatásokra bontja). 

Az, hogy egy-egy táblajellemző mely csoportba tartozik, a főkomponens-

súly-mátrix segítségével állapítható meg. A két gazdaságcsoport táblajellemzőinek 

főkomponenssúly-mátrixát a 146/1. és 146/2. táblázat tartalmazza.  

146/1. táblázat: A táblajellemző paraméterek főkomponenssúly-mátrixa (A) 

(Vas/1, 146 tábla) 

Sor-

szám 

Táblajellemzők Főkomponens súlyok (aij) 

 I. II. III. IV. V. VI. j I

VI

ij
a




.

.

 

1. Fizikai talajféleség 0,57 -0,12 0,11 -0,10 -0,40 0,26 0,59 

2. Genetikus talajfőtípus 0,14 -0,38 0,44 -0,25 -0,17 0,17 0,48 

3. Lejtésirány -0,31 -0,40 -0,19 0,47 -0,08 0,19 0,56 

4. Arany-féle kötöttség 0,76 -0,44 0,09 0,11 0,08 -0,22 0,85 

5. pH 0,40 0,50 0,20 -0,52 0,24 0,20 0,82 

6. Humusztartalom 0,87 -0,05 0,10 -0,10 0,10 -0,07 0,79 

7. Humuszréteg vastagsága 0,66 0,14 0,04 -0,45 -0,12 0,33 0,78 

8. CaCO3 0,41 0,39 0,33 0,44 -0,23 0,06 0,68 

9. P2O5 0,38 0,53 -0,31 0,15 -0,17 -0,22 0,62 

10. K2O 0,31 0,37 -0,44 -0,08 -0,42 -0,40 0,77 

11. Mg 0,67 -0,39 -0,16 0,05 0,04 0,03 0,63 

12. Zn -0,07 -0,36 -0,67 0,13 -0,02 0,33 0,71 

13. Cu 0,56 0,01 -0,43 -0,28 0,45 -0,03 0,78 

14. SO4 0,11 -0,48 -0,09 0,21 -0,56 -0,03 0,61 

15. Összes só 0,48 0,13 -0,13 0,32 0,14 0,41 0,55 

16. Kapilláris vízemelés -0,27 0,65 -0,13 -0,26 -0,24 0,44 0,83 

 Sajátérték () 3,92 2,34 1,45 1,36 1,17 1,05 0,71 

 Sajátérték halm. %-a 24,50 39,13 48,19 56,69 64,00 70,56 - 

Megjegyzés: r
1%

= 0,41 
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146/2. táblázat: A táblajellemző paraméterek főkomponenssúly-mátrixa (A)  

(Vas/2, 152 tábla) 

Sorszám Táblajellemzők Főkomponens súlyok (aij) 

 I. II. III. IV. V. j I

V

ij
a




.

.

 

1. Fizikai talajféleség 0,60 -0,16 -0,14 -0,29 -0,22 0,54 

2. Genetikus talajfőtípus 0,13 0,16 0,57 -0,22 0,28 0,49 

3. Arany-féle kötöttség 0,85 -0,23 -0,04 -0,15 -0,15 0,82 

4. pH 0,32 0,45 -0,60 -0,11 0,28 0,76 

5. Humusztartalom 0,74 0,14 0,24 0,06 -0,20 0,67 

6. Humuszréteg vastagsága 0,01 0,47 0,28 -0,37 -0,24 0,49 

7. CaCO3 0,26 0,47 -0,39 -0,31 0,50 0,79 

8. P2O5 0,24 0,80 -0,06 0,11 0,03 0,71 

9. K2O 0,06 0,61 -0,24 0,27 -0,36 0,64 

10. Mg 0,76 -0,34 0,08 0,07 -0,04 0,71 

11. Na 0,11 0,22 0,13 0,45 0,08 0,29 

12. Zn 0,36 0,34 0,34 0,33 0,03 0,47 

13. Cu 0,77 0,24 0,29 0,02 0,14 0,76 

14. Mn -0,03 0,09 0,27 0,48 0,19 0,35 

15. SO4 -0,22 0,51 -0,04 -0,17 -0,52 0,61 

16. Y1 érték -0,04 0,06 0,50 -0,48 0,10 0,50 

17. Leiszapolható rész 0,65 -0,46 -0,30 0,12 -0,03 0,74 

 Sajátérték () 3,72 2,65 1,74 1,34 1,07 0,62 

 Sajátérték halm. %-a 21,88 37,47 47,71 55,59 61,88 - 

Megjegyzés:  a
ij1%

 = r
1%

= 0,39 

A változók attól függően tartoznak egy adott főkomponensbe, hogy vari-

anciájuk mekkora részét magyarázza (tartalmazza) az adott főkomponens. Ha ez a 

magyarázott varianciahányad jelentős, akkor a táblajellemzőt az adott 

főkompensbe tartozónak ítélhetjük. Azokat a főkomponenssúlyokat, amelyek je-

lentős varianciahányadra utalnak a táblázatokban vastag szedéssel jelöltük. Az 

azonos főkomponensbe került tényezők közti kapcsolat irányát és erősségét sú-

lyaik előjelüknek megfelelő szorzata adja. 

A további elemzéshez annyi főkomponenst használunk, ahánynak sajátértéke 

() meghaladta az 1-et (6 ill. 5). Így az első gazdaságcsoport esetén a 16 változót 6 

főkomponensbe sűrítettük, és ezek az eredeti változók összvarianciájának több mint 

70 %-át magukba foglalták, vagyis a változók számát mintegy egyharmadára (16-ról 

6-ra) csökkentve az információ-veszteség kevesebb mint 30 %. A második gazdaság-

csoport esetén a 17 változót 5 főkomponensbe tömörítve sikerült az eredeti változók 

összvarianciájának több mint 60 %-át megőrizni. 

A főkomponens-analízis a továbbiakban úgy határozza meg a tényezőcso-

portok táblánkénti értékét, hogy abban az eredeti változók a főkomponenssúlynak 

megfelelő arányban vesznek részt. Eredményeképpen olyan mértékegység nélküli 
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számokat tartalmazó, úgynevezett főkomponensérték-matrixot kapunk, amelynek 

annyi oszlopa van, ahány főkomponens a rendszert leírja (6 ill. 5), sorainak száma 

pedig megegyezik a táblaszámmal (146 ill. 152). Ezeket a további számításokhoz 

szükséges “belső„ mátrixokat itt nem közlöm. Ezzel áttértünk az eredeti változók 16, 

ill. 17 dimenziós, nem független (nem derékszögű) teréről egy 6, ill. 5 dimenziós 

független (derékszögű) főkomponenstérre, és most már azt vizsgáljuk, hogy ezeknek 

a tényezőcsoportoknak az értéke hogyan befolyásolja a különböző növényfajok ter-

mésátlagát. 

9.3.4.2.2. Korrelációszámítás és súlyozás 

Ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy megállapítsuk: a különböző ténye-

zőcsoportok értékei milyen irányban és mértékben befolyásolják a vizsgált nö-

vényfajok termését. Ennek meghatározása a korreláció-számítást használtuk. A 

főkomponensértékek és a növényfajok termésátlaga közti páronkénti korrelációs 

koefficiensek (r) értékeit a 147/1. és 147/2. táblázatokban foglaltuk össze.  

Megállapítható, hogy a különböző tényezőcsoportok egy adott növényfaj 

termését eltérő mértékben befolyásolják, illetve ugyanaz a tényezőcsoport eltérő 

mértékű és irányú hatást gyakorol a különböző növényfajok termésére. 

147/1. táblázat: A különböző növényfajok termésátlagának kapcsolata a 

főkomponensek értékeivel (Vas/1, 1971-1985) 

Sor- Növényfajok Főkomponensek Adat- 

szám  I. II. III. IV. V. VI. (tábla)- 

  Korrelációs koefficiensek (r) szám 

1. őszi búza 0,16 0,12 -0,02 -0,14 0,02 -0,06 106 

2. tav. árpa 0,17 0,32 -0,12 -0,28 -0,04 0,16 38 

3. kukorica 0,08 0,19 0,08 0,05 -0,14 0,05 59 

4. cukorrépa 0,12 0,09 -0,18 -0,09 -0,01 0,11 18 

5. lucerna 0,40 0,37 -0,10 0,16 -0,31 0,39 37 

6. vöröshere 0,05 0,28 -0,05 0,01 0,25 -0,28 20 

7. ő. k. repce 0,38 -0,08 -0,14 0,17 0,06 0,00 22 

8. s. kukorica 0,02 0,13 -0,08 0,01 0,00 -0,16 52 

Megjegyzés: az adott növény szempontjából a három legfontosabb főkomponenst vastag 

szedéssel  jelöltük 
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147/2. táblázat: A különböző növényfajok termésátlagának kapcsolata a 

főkomponensek értékeivel (Vas/2, 1971-1985) 

Sor Növényfajok Főkomponensek Adat- 

szám  I. II. III. IV. V. (tábla)- 

  Korrelációs koefficiensek (r) szám 

1. őszi búza 0,24 0,09 -0,04 -0,14 -0,16 98 

2. tav. árpa 0,10 0,02 0,02 -0,25 -0,04 20 

3. kukorica -0,12 -0,05 0,07 0,08 0,14 32 

4. cukorrépa -0,28 0,52 0,07 -0,37 -0,25 14 

5. lucerna -0,36 0,41 -0,24 -0,15 -0,32 20 

6. vöröshere -0,34 0,04 0,17 -0,05 0,12 19 

7. ő. k. repce -0,08 -0,28 -0,17 0,36 0,13 15 

8. s. kukorica 0,26 -0,06 0,02 -0,35 -0,01 30 

Megjegyzés: az adott növény szempontjából a két legfontosabb főkomponenst vastag 

szedéssel jelöltük. 

A korrelációs koefficiensek azt fejezik ki, hogy a faktorok értéke milyen 

mértékű és irányú hatást gyakorol a termésátlagok kialakulására, ezért ezek jól 

használhatók a faktorértékek súlyozására. Így a termőhelyi adottságok megíté-

lésében minden főkomponens olyan mértékben vesz részt, amilyen mérték-

ben a termés kialakulásáért “felelős„. Megszorozva tehát a főkomponensek 

táblánkénti értékeit a megfelelő korrelációs koefficiensekkel a 8 növényfaj szerint 

súlyozott 8 főkomponensérték-mátrixhoz jutunk. E mátrixok száma megegyezik a 

növényfajok, oszlopainak száma a főkomponensek, sorainak száma pedig a táb-

lák számával. Így tehát a Vas/1 gazdaságcsoportban 8 db 6x146 méretű-, a Vas/2 

gazdaságcsoportban pedig 8 db 5x152 méretű növényfajonként súlyozott 

főkomponensérték-mátrixhoz jutunk. A hely szűke miatt-, és mivel ezek csak a 

további számításokhoz szükséges belső mátrixok, ezeket nem közöljük. 

9.3.4.2.3. Növénytermesztési talajalkalmassági értékszámok előállítása 

Az előző fejezetben leírt, növényfajonként súlyozott talajfőkomponens-

érték-mátrix elemeit soronként (táblánként) összegezve, olyan növénytermesztési 

talajalkalmassági értékszámokhoz jutunk, amelyek azt fejezik ki, hogy az egyes 

táblák adottságai milyen mértékben elégítik ki a különöző növényfajok termőhe-

lyi igényeit. 

A növénytermesztési talajalkalmassági értékszámok növekedése az adott 

növényfaj szempontjából egyre jobb termőhelyi feltételekre utal. Minél nagyobb 

tehát ez az értékszám annál alkalmasabb a tábla az adott növényfaj termesztésére. 

Segítségével megállapítható: 
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 a táblák rangsora egy adott növényfaj termeszthetősége szempontjából, 

 a növényfajok termeszthetőségi rangsora egy adott táblán. 

A talajalkalmassági értékszám-mátrixból méretei miatt (298x8) csak 

egy részletet mutatok be annak illusztrálására, hogy milyen értékeket kapunk, és 

azok a területi elhelyezés tervezésében hogyan használhatók (148. táblázat). A 

táblázaton összehasonlításképpen az aranykorona, valamint - ahol ez már rendel-

kezésre állt (Acsád, Csepreg ÁG, Gencsapáti) - a 100 pontos talajértékszámokat 

is feltüntettük. Három kérdés válaszolható meg ezen információk ismeretében. 

 Hogyan alakul a táblák rangsora adott növény termeszthetősége 

szempontjából? (Pl. az őszi búza számára a kiemelt 20 tábla közül a 

legjobb feltételeket az acsádi 101 kódszámú, legrosszabb feltételeket 

pedig a horvátzsidányi 002 kódszámú tábla biztosít. Ugyanígy a többi 

tábla is rangsorba állítható). 

 Hogyan elégíti ki a különböző növényfajok termőhelyi igényeit egy 

adott tábla? (Pl. az acsádi 101 kódszámú tábla legjobb feltételeket sor-

rendben a silókukorica, az őszi búza stb. számára biztosít, s e feltéte-

lek legkevésbé sorrendben az őszi káposztarepce, a kukorica, a 

vöröshere stb. termőhelyi igényeit elégítik ki.) 

 Hogyan alakul a táblák általános növénytermesztési talajalkalmassági 

 rangsora (értéke) e 8 növényfaj együttes termeszthetősége szem-

pontjából? (A táblázat " T sz
s

s

. . .é



1

8

" oszlopában szereplő, a növényfa-

jonkénti értékek összegzésével nyert értékek alapján a táblák rangsora: 

Csepreg ÁTG 002, 001, Acsád Tsz 103, ... Csepreg Tsz 001.). 

A növényfajonkénti termőhelyi értékszámok önmagukban nem elégsége-

sek a területi elhelyezés és az ágazati méretek megtervezéséhez. Ehhez egyéb ag-

ronómiai (pl. vetésforgó stb.) és piaci (pl. mezőgazdasági termékek és a ráfordítá-

sok árai stb.) információk is feltétlenül szükségesek. Segítségükkel azonban reá-

lis képet kaphatunk arról, hogy a termeszteni kívánt növények igényeit mi-

lyen mértékben elégítik ki területünk, tábláink adottságai. Ha a piaci viszo-

nyok az ágazati méretek változtatását indokolják, akkor segítségükkel reálisan 

mérlegelhetők ennek környezeti lehetőségei. 
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148. táblázat: A táblák növényfajonkénti talajalkalmassági értékszámai (részlet) 

 

Megjegyzés: a (+) értékektől a (-) értékek felé haladva a termőhelyi feltételek romlanak az adott növény számára 
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A növényfajonkénti korrigált termésátlagok valamint a megfelelő nö-

vénytermesztési talajalkalmassági értékszámok regressziós összefüggésvizsgálata 

lehetővé teszi bármely értékszámhoz tartozó termésátlag meghatározását azokon 

a táblákon is, amelyeken eddig az adott növényt nem termesztették. Ezek az érté-

kek tehát segítséget adnak a táblánkénti termésátlagok reális tervezéséhez is. Er-

re a kérdésre a birtoktervezés (5. fejezet) során már részletesen kitértünk. 

9.3.4.2.4. A növénytermesztési talajalkalmassági értékszámok kapcsolata a táb-

lajellemző paraméterekkel 

Eddig azt vizsgáltuk, hogy a táblák termőhelyi adottságai milyen mérték-

ben elégítik ki a különböző növényfajok igényeit, hogyan alakítható ki az a nö-

vényszerkezet, amellyel ezek az adottságok legjobban kihasználhatók úgy, hogy 

közben a pótlólagos  ráfordítások nem növekednek, és ezzel a termelés hatékony-

sága is javul, a környezet terhelése pedig csökken. 

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a különböző táblajellemző pa-

raméterek - közülük is elsősorban azok, amelyeket változtatni tudunk - hogyan 

befolyásolják az általános termőhelyi adottságokat kifejező növénytermesztési 

talajalkalmassági értékszámok alakulását. Ezen összefüggések ismeretében ugya-

nis javaslatot tehetünk a racionális termőhely-javításra, az eredményes környe-

zetgazdálkodást gátló tényezők megszüntetésére  illetve mérséklésére. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a termőhelyjavítás szükségességét a vizs-

gált környezet adottságai, gazdaságosságát pedig a mindenkori piaci viszonyok - 

a ráfordítások ára, és a többlethozamok értéke - határozzák meg. A piaci feltéte-

lek változásához való gyors, rugalmas alkalmazkodáshoz azonban megalapozott 

döntéselőkészítő információkra van szükség, hiszen csak így elemezhető beavat-

kozásunk, ráfordításaink várható eredménye és azok költsége, és csak így dönthe-

tő el, hogy valóban megéri e a tervezett beavatkozás. Maga a döntés változatlanul 

a gazdák feladata. Ehhez a döntéshez az elemzés csak megalapozó információkat 

ad. 

A növénytermesztési talajalkalmassági értékszám és néhány táblajellemző 

paraméter összefüggésvizsgálatának eredményeit az 57. ábrán foglaltuk össze. 
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57. ábra: Néhány kiemelt táblajellemző paraméter hatása  

a növénytermesztési talajalkalmassági értékszámra 

(Ángyán, 1991) 
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57. ábra folytatása 
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A növénytermesztési talajalkalmassági értékszám 0 értéke közepes ter-

mőhelyi viszonyokat mutat. Célunk az lehet, hogy a táblajellemzőket úgy alakít-

suk, hogy ezt az értéket elérjük, vagy meghaladjuk. 

A vizsgált táblajellemző paraméterek többsége erősen, szignifikánsan be-

folyásolja a növénytermesztési talajalkalmassági értékszámot és az ezzel jellem-

zett termőhelyi viszonyokat. A kapcsolat a vizsgált tartományban lineáris, ill. né-

hány tényező esetében másodfokú parabolával közelíthető. Vegyük sorra ezeket a 

tényezőket. 

A kötöttség hatása a növénytermesztési talajalkalmassági értékszámra a 

vizsgált tartományban (KA=25-70) közepesnél erősebb, pozitív (R=0,6018). Az 

összefüggés jellege ebben a tartományban másodfokú parabolával írható le, va-

gyis növekedése egy határon túl szintén kedvezőtlen a növénytermesztésre. A 

vizsgált 8 növényfaj szempontjából közepesnél jobb növénytermesztési viszo-

nyokhoz 44-nél nagyobb kötöttség szükséges. 

A talaj pH értékének hatása a növénytermesztési talajalkalmassági érték-

számra a vizsgált tartományban (pH=3,5-7,5) közepesnél erősebb, szignifikáns és 

pozitív (r=0,6407). Növekedésével egyenes arányban javulnak a 8 vizsgált nö-

vényfaj termesztési feltételei. A növénytermesztési talajalkalmassági értékszám a 

0 értéket 5,9 pH-nál éri el, vagyis a termőhely javítás során a pH-t legalább erre 

az értékre célszerű emelni. Ha ugyanis a pH ennél magasabb, akkor ez a tényező 

a vizsgált tartományban (5,9 < pH < 7,5) nem jelent szűk keresztmetszetet a nö-

vénytermesztésben, az esetleges kedvezőtlen növénytermesztési feltételeket nem 

a pH okozza. 

A talaj humusztartalmának hatása a növénytermesztési talajalkalmassági 

értékszámra a vizsgált tartományban (0,8-3,5 %) az elemzett tényezők közül a 

legerősebb és pozitív (R = 0,8100). Az összefüggés jellege másodfokú parabolá-

val írható le, vagyis egy határértéken túli növekedése kedvezőtlen is lehet. Ez az 

elméleti határérték 6,4 %, ettől azonban a vizsgálati tartomány még igen távol 

esik. Mindez azt jelenti, hogy a talajok szervesanyag tartalma a vizsgált gaz-

daságokban a termőhely adottságait döntő módon meghatározza. A növény-

termesztési talajalkalmassági értékszám a 0 értéket 1,7 % humusztartalomnál éri 

el, vagyis az e fölötti humusztartalom már közepesnél jobb feltételeket teremt a 

vizsgált 8 növényfaj termesztése számára, így nem jelenti a termelés szűk ke-

resztmetszetét. Humuszgyarapodás alapvetően 3 úton érhető el: 

 pillangósok (elsősorban évelő pillangósok) termesztésével, 
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 istállótrágyázással, 

 szárbedolgozás + N kiegészítés + mikrobiológiai készítmények alkal-

mazásával. 

Ez alapján a talajok szervesanyag-tartalmának gyarapítására a következő mód-

szert ajánlhatjuk: 

1. Pillangósok után a gabonaszalma betakarítható több éven keresztül is 

anélkül, hogy a humuszmérleg egyenlege negatívvá válna. Ezt a ga-

bonaszalmát istállótrágya készítéséhez használjuk. Ez a különböző 

pillangósok után a következő időszakig folytatható: 

 lucerna után (20 t/ha életteljesítmény esetén) 5-10 éven keresztül, 

 bíborhere után 1-2 éven keresztül, 

 borsó után 1 éven keresztül. 

2. Ha a táblán a megadott időszaknál régebben volt pillangós, akkor a 

termesztett növény gyökér- és szármaradványait N-kiegészítéssel és 

mikrobiológiai készítmények hozzáadásával bedolgozzuk. 

3. Az első két pontban leírtak betartásával a humuszmérleg egyensúly-

ban tartható, esetleg valamelyest még gyarapítható is, és ugyanakkor 

rendelkezünk istállótrágyával az igen alacsony humusztartalmú táblák 

javításához. 

A különböző tápelemek mennyiségének a hatása a növénytermesztési 

talajalkalmassági értékszámra eltérő erősségű, és ezt a kapcsolatot a már bemuta-

tott kötöttség, pH és humuszviszonyok jelentősen módosítják. Mindaddig tehát, 

amíg a felsorolt tényezők jelentik a termelés szűk keresztmetszetét (laza, savanyú, 

szervesanyagban szegény talaj), addig a tápanyagok mennyiségének növelésével 

jelentős termőhelyjavulás nem érhető el! 

Vegyük pl. a foszfort. Ha a pH-érték 5,9 feletti, akkor a talajban kimuta-

tott 110 ppm P205 már közepes feltételeket biztosít a növénytermesztés számára. 

Ha viszont a pH érték 5,9 alatt van, akkor a talajban kimutatott 200 ppm P205 

teremt csak közepes növénytermesztési feltételeket. 

A magnézium esetében például a talaj kötöttségétől és a pH értékétől 

függően egyaránt közepesek lehetnek a termesztési feltételek 160, illetve 315 

ppm kimutatott Mg tartalom esetén is. 5,9-nél nagyobb pH értékű, 44-nél na-

gyobb kötöttségű talajon 160 ppm-, 44-nél kisebb kötöttségű talajon pedig 235 

ppm kimutatott magnézium mennyiség egymással azonos növénytermesztési ha-
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tású. Ha viszont a pH 5,9-nél kisebb, akkor ugyanezen hatás eléréséhez a kötött-

ségtől függően 295-315 ppm magnéziumra van szükség a talajban. 

Összességében tehát le kell szögezni, hogy a jelenleginél lényegesen 

nagyobb figyelmet érdemel a talaj savanyúsága és szervesanyag tartalma. 

Ezek olyan tényezők, amelyek az egyéb környezeti paraméterek - de minden 

beavatkozásunk-, általánosságban a termelés hatékonyságát és a talaj kör-

nyezetvédelmi kapacitását is alapvetően befolyásolják. 

9.3.4.3. Az eredmények ellenőrzése 

A talajalkalmassági értékszámok meghatározásához az 1971-1985-ös 

termésátlagokat használtuk, ezért verifikálásukat az 1986-1987-1988-as termésát-

lagok segítségével végeztük. 

A 8 növényfaj táblánkénti növénytermesztési talajalkalmassági értékszá-

mainak és évenkénti termésátlagainak összefüggését kétváltozós lineáris korrelá-

ciós vizsgálatokkal állapítottuk meg. A korrelációs koefficiensek értékeit a 149. 

táblázatban foglaltuk össze. Mivel a termőhelyi értékszámok alkalmazásának az 

is feltétele, hogy az eddig használatos talajértékszámoknál szorosabb és megbíz-

hatóbb összefüggést mutassanak a növényfajok termésátlagával, ezért ugyanazon 

táblák termésadatainak felhasználásával elvégeztük az aranykorona érték és a 100 

pontos talajértékszám valamint a termésátlagok közötti korrelációs vizsgálatokat 

is. Ezek eredményeit is a 149. táblázat tartalmazza. Összesen 8 növényfaj 1986-

88-as 29 adatállományának elemzését végeztük el 512 táblán. 

A korrelációs koefficienseket erősségük és megbízhatóságuk szempont-

jából is célszerű részletesen elemezni. 

A korrelációs koefficiensek erősségének összefoglaló elemzése a 149. 

táblázat mellett a 58. ábra is lehetőséget ad. Ez alapján a következő megállapí-

tások tehetők: 

 az aranykorona érték az esetek 19 %-ában negatív, 37 %-ában pozi-

tív összefüggést mutat a termésátlagokkal, 44 %-ban viszont össze-

függést nem kaptunk, 

 a 100 pontos talajértékszám ugyanezen gyakorisági értékei 11 %, 43 

%, illetve 46%, 

 a növénytermesztési talajalkalmassági értékszám és a termésátlag-

ok közti korrelációs koefficiensek értéke negatívnak egy esetben sem 
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mutatkozott, az esetek 14 %-ában alakult (-0,2) - (+0,2) között (cukor-

répa) és az esetek 86 %-ában 0,2 fölött alakult, 

 ha megvizsgáljuk, hogy pl. a 0,5 fölötti korrelációs koefficiensek 

gyakorisága hogyan alakul, akkor a következő állapítható meg: 

 aranykorona érték: 4 % 

 100 pontos talajértékszám: 7 % 

 termőhelyi értékszám: 42 % 

149. táblázat: A talajalkalmassági értékszám kapcsolata a növényfajok 

táblánkénti termésátlagaival eltérő évjáratokban 

(1986-1988, 8 növényfaj, 29 adatállomány, 512 tábla) 

Növényfaj Év Táblaszám Korrelációs koefficiens (r) 

   Arany korona 100 p. T.é.sz.s 

1. Ő búza 1986 

1987 

1988 

1986-88 

62 

82 

74 

218 

0,4360 

0,1445 

0,3128 

0,2662 

*** 

 

** 

*** 

0,4213 

0,2158 

0,3738 

 0,3066 

*** 

** 

 

*** 

0,5096 

 0,3112 

0,3402 

 0,3522  

*** 

** 

** 

2. T. árpa 1986 

1987 

1988 

1986-88 

17 

18 

21 

56  

-0,0616 

-0,0892 

 0,3564 

0,0089 

 

 

 

 

0,1326 

0,2820 

0,3723 

 0,2084 

 

 

 

 

0,6293 

0,5854 

0,5378 

 0,5447 

** 

** 

** 

*** 

3. Kukorica 1986 

1987 

1986-87 

37 

23 

60 

0,3285 

0,1526 

 0,2980 

* 

 

* 

0,2013 

0,1810 

 0,2387 

 

 

 

0,0793 

0,5828 

 0,3211 

 

** 

* 

4. C. répa 1986 

1987 

1986-87 

5 

10 

15 

-0,6102 

0,1097  

-0,0827  

 

 

 

-0,6216 

-0,0713 

-0,1652 

 

 

 

0,2878 

0,1520 

0,1705 

 

 

 

5. Lucerna 1986 

1987 

1988 

 1986-88 

14 

22 

6 

42 

0,7439 

0,1584 

0,2773 

0,3783 

** 

 

 

* 

0,8198 

0,3752 

0,1795 

0,5205 

*** 

 

 

*** 

0,6513 

0,7160 

0,3006 

0,6790  

** 

*** 

 

*** 

6. V. here 1986 

1987 

1986-87 

14 

13 

27 

-0,0993 

0,1010  

 -0,0114 

 

 

 

-0,0934 

0,0232 

-0,0406 

 

 

 

0,7486 

0,8171 

0,7276  

** 

*** 

** 

7. Ö. k. repce 1986 

1987 

1988 

1986-88 

7 

10 

9 

26 

0,3035 

0,6761 

0,2839 

0,4699 

 

* 

 

* 

0,5306 

0,5307 

0,0825 

0,3276 

 

 

 

 

0,9009 

0,2137 

0,4181 

0,4704  

** 

 

 

* 

8. S. kukorica 1986 

1987 

1988 

1986-88 

26 

29 

13 

68 

0,0377 

0,1016 

-0,3268 

-0,0059 

 

 

 

 

0,0689 

0,1663 

-0,3159 

0,0393 

 

 

 

 

0,6619 

0,4066 

0,4651 

0,5211 

** 

* 

 

*** 

Megjegyzés: a kapcsolat megbízhatósága: *: P=5%,  **:P=1%,  ***:P=0.1% 
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58. ábra: A termésátlag és a különböző talajértékszámok közti korrelációs 

koefficiensek eloszlásfüggvényei (1986-88, 8 növényfaj, 29 adatállomány,  

512 tábla) (Ángyán, 1991) 

 

Korábbi vizsgálataink (pl. Ángyán et al. 1985) de mások eredményei is 

(pl. Szűcs, 1985, Szöllősi, 1986, Ördög 1986) azt mutatták, hogy a különböző 

növényfajok termésének kapcsolata: 

 a 100 pontos talajértékszámmal:  r = 0,2 - 0,5 

 az aranykorona értékkel:  r = 0,3 - 0,6 

 a növénytermesztési talajalkalmassági értékszámmal: r = 0,4 - 0,9 

A kérdés másik oldala az összefüggések megbízhatósága (szignifikan-

ciája). Erre vonatkozóan a 150. táblázat ad információkat. 

Megállapítható, hogy míg a növénytermesztési talajalkalmassági érték-

szám és a termés kapcsolata az esetek 72 %-ában szignifikáns, addig ez a gyako-

riság az aranykorona érték esetében 31 %, a 100 pontos talajalértékszám esetében 

pedig 17 %. 
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150. táblázat: A termésátlag és a különböző talajértékszámok közti korrelációs 

koefficiensek megbízhatóságának osztálygyakorisága (%). 

(1986-1988, 8 növényfaj, 29 adatállomány, 512 tábla) 

Érték- Nem  Szignifikáns 

számok szignifikáns P=5 % 

valószín.  

szint 

P=1 % 

valószín.  

szint 

P=01 % 

valószín.  

szint 

Összesen 

Ak 69 17 7 7 31 

100 p. 83 - 3 14 17 

T.é.sz.s 28 10 31 31 72 

Ezek a megállapítások egy további, igen fontos kérdést vetnek fel: Mit 

fejez ki az aranykorona érték, illetve a 100 pontos talajértékszám? A kérdésre a 

választ úgy kerestük, hogy a növényfajonkénti talajalkalmassági értékszámokat 

összeadtuk (148. táblázat  " T sz
s

s

. . .é



1

8

" oszlopa). Ez az érték azt fejezi ki, hogy a 

8 vizsgált növényfajt azonos arányban termesztve, milyen átlagos növénytermesz-

tési szintet tesznek lehetővé a termőhelyi adottságok. Ezeket az összegzett, átla-

gos növénytermesztési adottságokat kifejező értékszámokat hoztam összefüggés-

be az aranykorona értékkel, illetve a 100 pontos talajértékszámokkal. 

A 197 adatpár alapján végzett regressziós és korrelációs vizsgálatból az a 

gyakorlat számára is fontos következtetés vonható le, hogy az egyes növényfajok 

talajalkalmassági értékszámai összegzésével előállított általános növénytermesz-

tési talajalkalmassági értékszám közepes erősségű és 0,1 %-os valószínűségi szin-

ten szignifikáns kapcsolatot mutat. 

 a 100 pontos talajértékszámmal:  r = 0,5036 

 az aranykorona értékkel:  r = 0,4187 

Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy az aranykorona érték és a 

100 pontos talajértékszám is az átlagos növénytermesztési adottságokat feje-

zi ki, és mint ilyen az egyes növények termésével a legtöbb növényfaj esetén 

közvetlen kapcsolata gyenge. A növénytermesztési talajalkalmassági érték-

szám a két érték növényfajonkénti bontását adja, és így a növényfajonkénti 

értékek összegezésével az aranykoronához, illetve a 100 pontos talajérték-

számhoz hasonló tartalmú mutatóhoz jutunk. E vas megyei eredményeket és az 

ezekből levonható következtetéseket jó volna az ország egészére kiterjedő 

elemzésekkel ellenőrizni. 
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A növénytermesztési talajalkalmassági értékszámokat a statisztikai 

megbízhatóságvizsgálatok mellett növénytermesztési szakmai szempontból is 

ellenőriztük, verifikáltuk. Ezt két tábla összehasonlításán szemléltetjük (151. 

táblázat). 

151. táblázat: A 132-es és a 168-as (Csepreg "Győzelem" Mg.Tsz.  

003-as és 055-ös) tábla talajjellemzőinek összehasonlítása 

Táblajellemzők Táblák 

132 (003) 168 (055) 

Fizikai talajféleség vályog vályog 

Genetikus talajfőtípus B.e.t. Réti t. 

Lejtőszög (%) 15 sík 

Lejtés irány kelet 0 

Erózió mértéke 1 0 

KA 43 56 

pH 6,46 6,89 

Humusztartalom (%) 1,57 2,49 

Humuszos réteg vastagsága (cm) 20 60 

CaCO3 (%) 0 7,9 

P205 (ppm) 118 178 

K2O (ppm) 169 163 

Kapilláris vízemelés (mm/5 óra) 194 91 

Aranykorona érték (AK/ha) 39 41 

T sz
s

s

. . .é



1

8

 
-3,40 3,70 

T.é.sz.: őszi búza -0,46 0,43 

 tavaszi árpa -0,78 -0,49 

 kukorica -0,17 0,72 

 cukorrépa -0,48 -0,44 

 lucerna -0,87 1,41 

 vöröshere 0,15 0,35 

 őszi káposztarepce 0,45 1,71 

 silókukorica -0,15 -0,01 

Míg az aranykorona érték a két tábla között alig tér el (39, ill. 41), addig 

az összegzett növénytermesztési talajalkalmassági értékszám jelentős különbség-

re utal. Ez különösen a lucerna, az őszi káposztarepce, a kukorica és az őszi búza 

értékszámainál szembetűnő (az eltérés 0,9 és 2,3 értékszámkülönbség). Ha azon-

ban a talajjellemzőket szemügyre vesszük, megállapítható, hogy a sík fekvésű, 

kötöttebb, nagyobb pH értékű, humusztartalmú, mélyrétegű, mészben gazdag, jó 

foszforellátottságú 168-as tábla különösen a felsorolt négy növény talajigényét 

lényegesen jobban kielégíti, mint a 132-es tábla talajellátottsága, így a növényfa-

jonkénti valamint az összegzett növénytermesztési talajalkalmassági értékszám 

növénytermesztési szakmai szempontból is jól tükrözi a táblák tényleges növény-

termesztési értékét, alkalmasságát. 
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9.4. A HASZONNÖVÉNYEK GYAKORISÁGA MAGYARORSZÁGON A 

RÉGÉSZETI MAGLELETEK ALAPJÁN  
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9.5. A 2253/1999. (X. 7.) KORMÁNYHATÁROZAT A NEMZETI AGRÁR-

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMRÓL ÉS A BEVEZETÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRŐL 

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Agrár-környezet-

védelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló előter-

jesztést és elrendeli a mellékelt kormányhatározatnak a Határozatok tárában tör-

ténő kihirdetését.  

A Kormány 

1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezet-

védelmi Programot, és elrendeli 2000. január elsejei hatállyal történő be-

vezetését; a Program elfogadását követő 90 napon belül el kell készíteni a 

Program támogatási rendszerét meghatározó jogszabályokat; 

határidő: a NAKP elfogadását követő 90 napon belül; 

felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

környezetvédelmi miniszter, 

pénzügyminiszter; 

2. indokoltnak tartja a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 2000. évi 

bevezetéséhez szükséges (agrár-környezetvédelmi alapprogram, integrált 

gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, gyephasznosítási program, vizes élő-

hely program valamint az Érzékeny Természeti Területek programjáról 

szóló) jogi szabályozás megteremtését; 

határidő: 1999. december 31.; 

felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

környezetvédelmi miniszter; 

3. elrendeli, hogy a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program támogatási 

forrásainak megteremtése érdekében és tekintettel az EU előcsatlakozási 

támogatás (SAPARD) társfinanszírozási igényére, a 2000. évi központi 

költségvetési tervezés során az agrár-költségvetés keretei között agrár-

környezetvédelmi támogatási célelőirányzat 6,5 milliárd forint forrásösz-

szeggel kerüljön elkülönítésre; 

határidő: 1999. szeptember 30.; 

felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

pénzügyminiszter; 

4. felhívja a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti 

Agrár-környezetvédelmi Program támogatási forrásainak bővítése és a 3. 

pontban hivatkozott társfinanszírozás érdekében a 2001. és a 2002. évi 
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központi költségvetés tervezése során intézkedjék a szükséges támogatási 

források biztosításáról; 

határidő: az éves költségvetési tervezéshez igazodóan; 

felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

pénzügyminiszter; 

5. felkéri a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert valamint a környezet-

védelmi minisztert a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program működtetésé-

hez szükséges intézményi háttér kialakítására vonatkozó intézményfejlesztési 

javaslat és jogalkotási feladatterv elkészítésére; 

határidő: 1999. szeptember 30.; 

felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

környezetvédelmi miniszter. 

 

Budapest, 1999 október 7. 

 

  Dr. Orbán Viktor 

  miniszterelnök 
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9.6. AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

(FORRÁSSZEMLE) 

 

Az Országgyűlési Könyvtár Képviselői Kutatószolgálata 2004 februárjá-

ban alakult meg, és útjára indította többek között a háttéranyagoknak egy új mű-

faját, az információs források széles körének feltárásán alapuló forrásszemlét.  

Jelen munka az Európai Unió agrár-környezetvédelmi programjának ki-

alakulását és fejlődését mutatja be a kezdetektől a szükséges reformokon át egé-

szen a legújabb – ismételten szükséges – reform dokumentum-tervezetig. E fejlő-

dési folyamatba ékelve tartalmaz egy – az egyes európai országok agrár-

környezetvédelmi programját bemutató – fejezetet is (Elekházy, 2004). 

A forrásszemle szerzője, Elekházy Nóra  készséggel áll azok rendelkezé-

sére, akik mélyebben kívánnak tájékozódni a témában (telefon: 441-4428, e-mail: 

nora.elekhazy@ogyk.hu). 

9.6.1. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának fejlődése környe-

zetvédelmi nézőpontból 

A természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű felhasználása és a gazda-

sági tevékenységek hatásaként a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok nö-

vekvő mennyiségének következményeként szinte minden környezeti elem állapo-

ta romlott. Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a környezetvédelmi problémákat 

nem lehet egymástól és a gazdaság működésétől elkülönítetten kezelni, így igazán 

sikeres és hatékony csak az ágazati politikákba integrált környezetvédelem lehet. 

A mezőgazdasági tevékenység környezeti hatásai az utóbbi évtizedekben 

olyan méreteket öltöttek, hogy ezek vonatkozásában a jogalkotás nem maradha-

tott közömbös. 

Az Európai Közösséget alapító Hatok eltérő mezőgazdasági adottságai és 

társadalmi-gazdasági viszonyai ellenére egy közös agrárpolitika megfogalmazá-

sának szükségessége már a Római Szerződést megelőzően is hangot kapott. A 

sok vita után az 1955. évi Messinai Konferencián dőlt el, hogy a mezőgazdaságot 

is befoglalják a közös piac rendszerébe. Az agrárpolitikai beavatkozások elméleti 

alapját a mezőgazdaság sajátos piaci „kudarcai” képezik, melyek között a kör-

nyezetvédelem szempontja is helyet kapott. 
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A Római Szerződés aláírását követően a tagországok mezőgazdasági mi-

nisztereinek 1958. évi stresai konferenciája dolgozta ki a Közös Agrárpolitika 

(Common Agricultural Policy – CAP) tervezetét. A célok további pontosítása tör-

tént meg a Bizottság első javaslataiban, az Európai Parlament tanácskozásain és a 

Közös Agrárpolitika Kialakítása és Megvalósítása Európai Bizottsága 1960. évi 

javaslataiban. 

A Közös Agrárpolitika első fontos szakasza az 1970-es évek elejéig tar-

tott. Ebben az időszakban a közös piacrendeket építették ki, és integrálták az ag-

rártermékek Közösségen belüli piacát. Második szakaszában – mely a nyolcvanas 

évek végéig tartott – modernizálták a gazdaságot, és a mezőgazdasági termelők 

jövedelmét más társadalmi csoportok jövedelméhez közelítették. 

Az export-visszatérítéseknek és az agrártermékek értékesítése kapcsán 

nyújtott egyéb támogatásoknak azonban súlyos következményei lettek. A közös-

ségi költségvetés legnagyobb – bizonyos években annak 80 %-át is meghaladó – 

tételévé duzzadtak a Közös Agrárpolitika költségei. Ennek okán a Közösség az 

1980-as évtizedben a Közös Agrárpolitika eszközeinek fokozatos módosítását, 

majd az évtized közepén rendszerének megreformálását tűzte napirendre. A kor-

rekciós intézkedések azonban a rendszer alapvető problémáit nem oldották meg. 

A legradikálisabb reform dokumentumtervezetek az 1990-es évek elején 

fogalmazódtak meg, melyet 1991-ben hoztak nyilvánosságra, majd hosszas viták 

után az eredeti javaslat sok tekintetben mérsékelt változatát fogadták el 1992 má-

jusában (2078/92 EU tanácsi rendelet).  

A reform során olyan támogatási rendszerek bevezetését is előirányozták, 

melyek segítségével a környezet-, természet- és tájvédelmi, valamint a vidékfej-

lesztési célokat is integrálhatták a mezőgazdasági tevékenységekbe. A fenti ren-

delettel az Unió az ötödik környezetvédelmi programját indította el, amely a me-

zőgazdaságra vonatkozóan a következő célokat fogalmazta meg: 

 a természeti erőforrások (különösen a föld és a víz) védelme, 

 a gazdálkodási rendszerek fenntarthatósága, 

 a biológiai sokféleség és a természetes életterek megtartása. 

A Közös Agrárpolitika reform határozatai létrehozták az Unió agrár-

környezetvédelmi politikájának új keretfeltételeit, amelynek céljai:  

 a korábbinál környezetkímélőbb mezőgazdasági termelés, 

 a termékfeleslegek kiküszöböléséhez való hozzájárulás, 
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 a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása a környezetvédelmi teljesítmé-

nyek díjazása révén. 

E rendelet kibocsátásával az EU pénzügyi szempontból is növelte a tagál-

lamok cselekvési lehetőségeit.   

Az 1997-ben nyilvánosságra hozott AGENDA 2000 nevű újabb reformcso-

magban fogalmazták meg az Európai Unió új, multifunkcionális agrármodelljét.
33

 Az 

új politika célja, hogy gazdaságilag hatékony, ugyanakkor környezeti szempontból 

fenntartható mezőgazdaságot alakítson ki, mely képes hozzájárulni a vidéki térségek 

integrált fejlődéséhez. Ennek érdekében a termeléshez (kvótákhoz, mennyiségekhez) 

kötődő, első pilléres támogatások fokozatosan csökkennek, miközben a felszabaduló 

forrásokból növekednek a második pilléres agrárkörnyezeti és vidékfejlesztési kifize-

tések.  

A vidékfejlesztési intézkedések kiegészítik és teljessé teszik a Közös Ag-

rárpolitika eszközeit. Az alapvető különbség a vidékfejlesztési politika és a piac-

politika között az, hogy az előbbi programfinanszírozás segítségével működik. A 

vidékfejlesztési támogatásokhoz való hozzájutás feltétele egy fejlesztési program, 

melynek elemeit nem az EU, hanem a régiók, illetve a tagállamok állítják össze, 

valamint, hogy ezeket a programokat részben mindig a tagállamok finanszíroz-

zák. Az egységesen működő vidékfejlesztési politika az AGENDA 2000 doku-

mentum alapján 1999-ben megalkotott jogszabályok értelmében a 2000. évtől 

vált ténylegesen működő rendszerré.  

A környezetbarát agrárpolitika fejlődési útját a fentiekben a mezőgazda-

sági szféra nézőpontjából kísértük végig, de érdemes megvizsgálni a környezet-

védelem oldaláról is. Eszerint a valódi kiindulópont, jóval az elsődleges jogban 

való megjelenés előttre tehető, ugyanis az ökológiai szempontoknak is megfelelő 

mezőgazdálkodásra törekvés bizonyos elemei már az 1973-ban elfogadott Első 

Környezeti Akcióprogramban is fellelhetők. Ezek az elemek a következő négy 

környezetvédelmi akcióprogramban is jelen vannak. 

Az akcióprogramok kiemelték a mezőgazdaság környezetkárosító hatása 

elleni küzdelem fontosságát, de a környezeti követelmények érvényesítése való-

jában csak akkor került előtérbe, amikor a Közös Agrárpolitikának számolnia kel-

                                              
33

 Ennek értelmében a mezőgazdasági termelők többfunkciós szerepet töltenek be: ők az agrár-

termékek előállítói, a „vidék őrei”, a természeti erőforrások kezelői, s egyúttal a „környezetvé-

delmi szolgáltatások” teljesítői. 
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lett az egyre növekvő gazdasági problémákkal – mint például a túltermelés, az 

ezzel összefüggésben felmerülő magas raktározási, értékesítési költségek, az óri-

ási költségvetési terhek, valamint a világpiaci versenyképesség megőrzése – illet-

ve, amikor azokra megoldásokat kellett kidolgoznia. 

9.6.2. Az agrár-környezetvédelmi politika céljai és alapelvei 

A mezőgazdaság intenzívvé válása jelentős részben betudható az európai 

szinten meghatározott közös agrárpolitikának, és így az intenzifikáció által ered-

ményezett környezeti terhelések is nagymértékben visszavezethetők erre. Ennek 

megfelelően a mezőgazdasági környezetterhelés káros következményei elleni vé-

dekezésnek is a Közös Agrárpolitika keretében kell megvalósulnia. 

Agrár-környezetvédelmi politikán mindenekelőtt a vonatkozó jogszabályok 

szabályozási célját és szándékát kell érteni. Az elnevezést inkább tárgyának speciális, 

részben agrárjogi, részben környezetvédelmi jogi kötődésére tekintettel, és mindene-

kelőtt praktikus okokból indokolt használni. 

A közös agrárpolitika komplexitása ezáltal válik tehát teljessé, ugyanak-

kor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Római Szerződés alapján nem állapít-

ható meg közöttük  alá-fölérendeltségi viszony, és hogy a mindenkori uniós poli-

tikán múlik, hogy melyiket tartja fontosabbnak.  

Az agrár-környezetvédelmi politika konkrét céljai kedvező hatásokkal já-

ró elképzelésekre utalnak, így az agrokemikáliák használatának redukálására, a 

tömeges állattartásból származó hulladékok mennyiségének csökkentésére illetve 

megfelelő kezelésére, a felszíni vizek eutrofizációtól való védelmére valamint a 

talajvizek nitrátterheléstől való megóvására. Ide sorolandók a talajvédelem kérdé-

sei, így különösen az erózió-defláció elleni védelem, a tájvédelem valamint a bio-

lógiai sokféleség megőrzése is. 

A fentiekhez képest újabb keletűek az ökológiai termelés támogatására 

irányuló erőfeszítések, valamint az agrárstruktúra-politikában megjelenő új hang-

súlyok, például a hátrányos helyzetű vidékek támogatása a tájfenntartásra illetve a 

föld- és talajvédelemre tekintettel, vagy a környezetbarát tenyésztési-termesztési 

módok kifejlesztésére irányuló kísérletek, valamint a környezeti hatásvizsgálat 

kiterjesztése a mezőgazdasági tevékenységekre. Ezek a környezetbarát eljárások a 

régóta alkalmazott intenzív földhasznosítás helyett extenzív földhasznosítást va-

lósítanak meg.  
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További intézkedésként említhető még az ökológiai szempontból is jelen-

tős földpihentetés, a környezeti érdekeket jobban érvényesítő termelők részére 

nyújtott díjazások illetve a mezőgazdasági termeléssel felhagyó gazdáknak bizto-

sított előnyugdíj. 

Az agrár-környezetvédelmi jogalkotás körébe a Közös Agrárpolitikában 

megjelenő olyan szabályozási módszerek sorolhatók, amelyek kapcsolatban áll-

nak a környezet védelmével, fenntartásával, így a közösségi környezeti politiká-

val illetve környezetjoggal is. Nem lehet azonosítani tehát az agrár-

környezetvédelmi jogalkotást azokkal a rendelkezésekkel, amelyek a mezőgazda-

sági tevékenység környezeti vonatkozásait általában szabályozzák. 

Az előző megközelítés differenciáltabb alkalmazásával a közös mező-

gazdasági politika környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedései három alapve-

tő csoportba sorolhatók. 

 A rendelkezések első csoportját azok az előírások - növény- és állat-

egészségügyi, illetve közegészségügyi szabályok - adják, amelyek min-

denekelőtt a mezőgazdasági termelés és élelmiszer-előállítás körülmé-

nyeit, az élelmiszerek beltartalmi értékét, a szermaradványok és a kör-

nyezeti terhelés megengedett mértékét szabályozzák. 

 A második csoportot a környezet- és tájvédelem szempontjait szolgáló, 

a termelés támogatását előirányzó rendelkezések alkotják. 

 A harmadik csoportot, pedig a közvetlen agrár-környezetvédelmi ren-

delkezések, és az ilyen tartalommal csak közvetetten bíró szabályok 

adják. (2078/92, 2080/92 EU rendeletek). 

A fenti felosztás viszonylagos, és adott esetben korántsem bizonyul gya-

korlati téren is olyan egyértelműnek, mint amilyennek elméleti szinten tűnik.  

9.6.3. Az agrár-környezetvédelmi programok tagállami adaptációja 

Az Európai Bizottság feladata abban áll, hogy a programoknak az adott 

rendelet céljaival és támogatási feltételeivel való összeegyeztethetőségét vizsgál-

ja, illetve megállapítsa. Bizonyos programok engedélyezésének megfelelő feltéte-

lekhez kötése lehetőségében áll, és a már engedélyezett programot bármikor újra 

ellenőrizheti. 

A programokat – melyeket a Bizottság engedélyez és az Európai Mezőgaz-

dasági Orientációs és Garancia Alapról (EMOGA) finanszíroz – az egyes tagállamok 

valósítják meg saját országukban. A tagállamok programokat állíthatnak össze 
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egész területükre, valamint lehatárolt, regionális térségekre is. Ez közigazgatási 

rendszerük centralizáltságának függvénye. A regionalizáltság mértéke az Európai 

Unió különböző tagállamaiban eltérő: 

 nagyfokú regionalizáltság jellemzi Belgium, Dánia, Olaszország és az 

Egyesült Királyság agrár-környezetvédelmi programjait,  

 közepesen regionalizált Németország, Ausztria, Portugália, Svédor-

szág és Spanyolország agrár-környezetvédelmi programja,  

 alacsony regionalizáltságú agrár-környezetvédelmi programok jellem-

zik Finnországot, Hollandiát, Luxemburgot, Írországot és Görögorszá-

got. 

Mivel a környezeti problémák gyakran túlmutatnak az egyes régiók hatá-

rán, ezért az Európai Bizottság azt követeli meg a tagállamoktól, hogy a progra-

mokat a korábbi gyakorlathoz képest jobban hangolják össze. 

Az agrár-környezetvédelmi programokkal kapcsolatban fontos megje-

gyezni, hogy a programok tagállami adaptációja nem egy Unió szerte egységes 

minta alapján történik. A tagállamok közötti különbségek több tényezőre vezethe-

tők vissza: 

 a rendelkezésre álló nemzeti, költségvetési források mértéke, 

 az egyes országok eltérő tapasztalatai a korábbi évekről,  

 az egyes tagországok különböző agrár-strukturális viszonyai, 

 az adott országban lévő környezet- és természetvédelmi problémák sú-

lyossága, 

 a mezőgazdasági termelők informáltsága, végül 

 annak kérdése, hogy az Európai Unió környezetvédelmi programjai 

segítik-e az adott ország problémáinak megoldását. 

A különbségek ellenére a 2078/92 számú rendelet értelmében az Unióban 

alkalmazott támogatási stratégiák a következők szerint csoportosíthatók. 

 Azok az intézkedések, amelyek szorgalmazzák az extenzívebb mező-

gazdasági termelésre való áttérést, mégpedig a lehető legnagyobb terü-

leten (szántó, zöld területek). A nem túl szigorú követelmények követ-

kezményeként az ilyen intézkedésekhez alacsony prémium társul, de 

mivel nagy területet érint, ezért a források nagy hányada mégis ide ke-

rül. Németországban (mindenekelőtt Bajorországban és Szászország-

ban), Franciaországban és Ausztriában jelentős méretű területeken va-

lósítják meg ezen intézkedéseket. 



 691 

 Bizonyos területre vonatkoztatott intézkedések (extenzifikálás, termé-

szetvédelem), melyeket lehatárolt térségekben, illetve egyes régiókban 

alkalmaznak. Ilyen programokat találhatunk Dániában, Olaszország-

ban és az Egyesült Királyságban. 

 Néhány tagországban olyan programok játszanak központi szerepet, 

amelyek képzési, továbbképzési és demonstrációs projektet valósíta-

nak meg. Ezek célja, hogy a mezőgazdasági termelőkben a természeti 

erőforrásokat védő, megtartó magatartást próbálják kialakítani. Jó pél-

dával jár elől ebben Hollandia, de Svédországban és Németországban 

is jelentősek e projektek. 

Nézzük meg ezután kissé részletesebben az Európai Unió néhány tagál-

lamának agrár-környezetvédelmi programjait. 

9.6.3.1. Egyesült Királyság 

Egy új agrár-környezetvédelmi Mintaprogramot tesztel a Környezet-, Élel-

miszer- és Vidékfejlesztési Ügyek Minisztériuma (DEFRA). A programban négy 

célprogram keretein belül történnek kifizetések azon gazdák és gazdálkodók számára, 

akik az állammal megállapodást kötnek a földjükön jó hatású, környezetkímélő gaz-

dálkodás folytatásáról vagy megkezdéséről. A négy kísérleti célprogram nagy vona-

lakban négy angol gazdálkodási típust fed le. A célprogramok a következők:  

1. Tiverton (Devon): rét- és legelőgazdálkodás 

2. Market Deeping (Lincolnshire): szántó művelés 

3. Barnard Castle (Durham): fennsíki gazdálkodás 

4. Mortimer (Reading, Berkshire): vegyes gazdálkodás 

A területek ezeket a gazdálkodási típusokat képviselik, de nincsenek 

megkötések a Mintaprogramba belépni kívánó birtoktípussal kapcsolatosan. Ha a 

belépni kívánó gazda birtoka részben vagy egészében a mintaterületen belül he-

lyezkedik el, földje jogosult a programban való részvételre, tekintet nélkül gazda-

ságának típusára.  

A Mintaprogram sikerétől függően a programot remélhetőleg az egész 

országra kiterjesztik 2005-ben. Ugyanakkor ugyanazon program magasabb szint-

jét is elindítják azon gazdák számára, akik további, még részletesebb agrár-

környezetvédelmi gazdálkodást kívánnak bevezetni. Ez a magasabb szint a 

DEFRA Vidéktámogatási programot és az Érzékeny Természeti Területek prog-

ramját váltja fel, és a Mintaprogram kiegészítéseként szolgál.  
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A Mintaprogramot a DEFRA megbízásából a Vidékfejlesztési Kifizeté-

sek Ügynöksége működteti. Minden mintaterületnek külön koordinátora van, aki 

a DEFRA Vidékfejlesztési Szolgálatának dolgozik. A DEFRA úgy tervezte a 

programot, hogy ügyvitele egyszerű legyen, minimális papírmunkát igényeljen, 

ezzel bátorítva a gazdákat a részvételre. Mindenki, aki megfelel a program kívá-

nalmainak, jogosult a csatlakozásra. Az egyszerű, de hatékony, nagy kiterjedésű 

területre vonatkozó program segítségével országos környezeti problémákat lehet 

kezelni. Ezek nem oldhatóak meg kis méretű és elszigetelt vidéki területekre való 

összpontosítással, az alábbi okok miatt: 

 diffúz szennyeződés - olyan kérdéseket, mint a talajerózió vagy a táp-

anyag bemosódás hatékonyabban lehet megoldani, ha a környezetvé-

delmi gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések a szennyezést kibocsátó 

területek magas arányára vonatkoznak; 

 biodiverzitás csökkenése - olyan szétszórtan, vadon élő fajok esetében, 

mint pl. a mezőgazdasági területeken élő madarak, a mezei nyúl, a dene-

vérek és sok gerinctelen állat (pl. pillangók, méhek) a hanyatlás megállítá-

sa nagy területen kívánja meg a megfelelő igazgatást. Az élőhely keskeny 

sávjai értéküket veszítik, ha más hasonló területektől elszigetelődnek.  

Fontos természeti élőhelyekre gyakorol közvetlen hatást az, ami a kör-

nyező földterületeken történik; 

 táj karakterének elvesztése - széleskörű megközelítésre van szükség 

ahhoz, hogy következetes hatást gyakoroljunk arra, amely a vidéki 

nagy tájegységeken történik a hagyományos tájtagolódás széttöredezé-

sének elkerülése érdekében. Különösen fontos a hagyományos birtok-

határok megőrzése; 

 történelmi környezet károsodása - a történelmi jelleg, mint a régészeti 

telepek, vagy a kímélő, mélylazításos módszerrel kezelt gyepterületek 

megőrzése, amelyek a felszántás kockázatának vannak kitéve - szintén 

következetes tevékenységet kíván meg nagykiterjedésű területeken. A 

történelmi környezet megőrzése nagyon fontos, mivel ezek visszahoz-

hatatlan régi értékek.  

9.6.3.2. Franciaország 

A francia Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium 1993-ban beindított 

újító jellegű programjának célja a gazdálkodók olyan irányú ösztönzése, hogy 

földterületeiken alkalmazott kezelési módszereik a környezet védelme és a termé-

szeti területek fenntartására szempontjából kedvezőek legyenek. 
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A program főbb célkitűzései a gazdaságosabb termelésre ösztönzés, a vi-

déki táj jobb kihasználása és felértékelése, a mezőgazdasági szennyező források 

csökkentése, a faji sokféleség és a tájkép minőségének megőrzése. A kidolgozás 

legnagyobb részét a régiókra bízták, a főbb irányok országos szintű meghatározá-

sát követően. Minden régió maga dönt arról, hogy milyen intézkedéseket fogana-

tosít, és melyek azok a célterületek, ahol ezeket alkalmazza. A programokon be-

lül a következő tevékenységek végezhetők:  

 vizek védelme, 

 ökológiai termesztésre való áttérés, 

 szarvasmarha- vagy juhtartás extenzívvé alakítása, 

 biológiai sokféleség fenntartása, 

 regionális és lokális akciók. 

Az agrár-környezetvédelmi tevékenységek hálózatára, beazonosítására va-

lamint lokalizálására szolgáló egységként regionális léptéket választottak, mivel a 

környezeti kockázatok átlépik a közigazgatási megyehatárokat. A terv a máig felis-

mert agrár-környezetvédelmi problémák jó részét lefedi.  

Elmondható, hogy a döntések a vidéki és természeti területek közös szol-

gáltatástervéhez való térségi hozzájárulásokra, a nemzeti parkok és a helyi termé-

szeti területek nyilvántartásaira, a sérülékeny övezetekre és a vízgyűjtőterületekre 

megállapított övezeti besorolásokra, valamint a Natura 2000 területekre támasz-

kodtak. Egyeztetés történt továbbá az állami szervek (Mezőgazdasági és Erdésze-

ti Regionális Igazgatóság, Környezetvédelmi Regionális Igazgatóság, Mezőgaz-

dasági és Erdészeti Megyei Igazgatóságok) és a megyei mezőgazdasági bizottsá-

gokban képviselt szervezetek között, mely utóbbiakban a környezetvédelmi egye-

sületek is jelen vannak.  

A program lehetővé teszi, hogy a csatlakozás lehetősége megnyíljon va-

lamennyi gazdálkodó számára. Célja pedig, hogy a földterületek 2006-ig számot-

tevően növekedjenek a korábbi program alkalmazásával bevont területek nagysá-

gához képest.   

9.6.3.3. Németország 

Németországban a megfelelően kíméletes gazdálkodás helyi követelmé-

nyeinek felállítása számos vitát váltott ki. Egyfelől a gazdálkodók szerint az ég-

hajlati hatások miatt nem lehetséges egységes javaslatot felállítani a legmegfele-

lőbb gazdálkodási módszerekre, másfelől pedig a környezetvédelmi jogszabályok 
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Németországban nem képeznek egységes környezetvédelmi törvényt, hanem kü-

lönálló rendelkezések részeiként jelennek meg (pl. trágyázási és növényvédelmi 

törvény vagy talajvédelmi törvény). Az Európai Unió által támogatott programok 

esetében azonban a gazdáknak meg kell felelniük az Unió feltételrendszerének.  

A megfelelően kíméletes gazdálkodás előírásainak betartását helyszíni 

vizsgálat során, illetve az érintett hatóságokon keresztül adminisztratív módon 

ellenőrzik. Az előírások megszegése a támogatás összegének csökkentésével jár. A 

megvonás a mulasztás elkövetésének évében 5-20 %-ig terjed, többszörös szabálysér-

tés esetében pedig elérheti a támogatási összeg 40 %-át. Súlyos szabálysértés elköve-

tésekor a gazdálkodó jogosultságát felfüggesztik, a kiutalt támogatást vissza kell fi-

zetnie, és nem részesülhet a továbbiakban kompenzációs támogatásban. A fentieken 

túlmenően az előírások ismételt megsértése tartományi szintű bírósági eljárás 

kezdeményezését vonja maga után a pénzügyi támogatások megvonásától függet-

lenül.  

9.6.3.4. Finnország 

Finnország új vidékfejlesztési programja magában foglalja szárazföldi me-

zőgazdasági területeinek közös fejlesztési finanszírozását a 2000-2006-os időszak-

ban. A program úgynevezett horizontális rendszerben támogatja a kedvezőtlen adott-

ságú területeket és a mezőgazdasági környezet védelmét.  

A kedvezőtlen adottságú területek fogalmát egész Finnország területére 

kiterjesztették, amely 2.174.246 hektárt érint. A vidékfejlesztési program részét 

képező agrár-környezeti program úgyszintén Finnország teljes szárazföldi terüle-

tére vonatkozik, és 1,6 millió ha-t érint, amely az összes mezőgazdasági terület – 

egyben kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági terület – 74% -a.  

A program kötelező előírásait minden résztvevőnek be kell tartania, akár 

növénytermesztéssel, állattartással vagy kertészettel foglalkozik. A kötelező ér-

vényű elvárások az alábbiak:  

 környezetvédelmi tervezés és monitoring a gazdaságban, 

 a szántóföldi növények alapvető tápanyagigényének ellátása, 

 növényvédelem, 

 forgók és védősávok kialakítása, 

 a biológiai sokféleség és a tájkép megőrzése, valamint 

 az állattartás alapkövetelményeinek betartása. 
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A kötelező elvárásokon túl a gazdáknak fakultatív tevékenységet is vállalni-

uk kell, mely tevékenységet a teljes öt éves időszakban folytatni kell. A fakultatív te-

vékenységek az alábbiak lehetnek:  

 az igényeknek még jobban megfelelő trágyázás, 

 téli növényborítottság biztosítása és kíméletesebb talajművelés, 

 további intézkedések az állattartásban: ammónia-kibocsátás csökken-

tése, az állatok életkörülményeinek javítása, a fejőberendezések mosó-

vizének tisztítása, stb., 

 nagy biodiverzitás a gazdaságban, 

 további intézkedések a kertészetben: még pontosabb tápanyag-utánpótlás, 

oldott nitrogéntartalom mérése, gyomszabályozásnál a szerves anyaggal 

való talajtakarás alkalmazása. 

Önként vállalható tevékenységek is vannak, melyeket az ”Önkéntes ag-

rár-környezetvédelmi szabályzat” tartalmaz. A megállapodások futamideje öt 

vagy tíz év. Az „Önkéntes szabályzat” az alábbi tevékenységeket támogatja:  

 partmenti területek hasznosítása és kezelése, 

 vízzel borított területek és tavak hasznosítása és kezelése,   

 a felszínen elfolyó csapadék kezelésének egyéb módjai,  

 ökológiai gazdálkodás és az erre történő átállás,  

 szántóföldi termesztés a magas talajvízszintű területeken,  

 a trágya hatékony felhasználása,  

 hagyományos élőhelyek fenntartása,  

 a biodiverzitás növelésének egyéb módszerei, 

  tájvédelem,  

 helyi állatfajták tartása, tenyésztése,   

 helyi növényfajták termesztése,  

 a savasság csökkentése bizonyos területeken. 

9.6.3.5. Spanyolország 

Spanyolország vidékfejlesztési programja Navarra és Baszkföld kivételével 

magában foglalja az egész spanyol területet. E két terület sajátos adó- és jogrendszer-

rel bír, mely lehetővé teszi e juttatások finanszírozását saját pénzügyi forrásaikból, 

saját vidékfejlesztési programjukba integráltan. 
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A spanyol terület megoszlik: hegyvidéki, elnéptelenedéssel fenyegetett és 

sajátos korlátokkal rendelkező területekre. Ilyen sajátos korlátokkal rendelkező 

területnek csak a nemzeti parkok társadalmi-gazdasági hatáskörzetén belül eső 

területeket nyilvánították, azonban a gazdasági tárca tervezi az összes Natura 

2000 hálózathoz tartozó terület "környezeti korlátozással bíró területté" nyilvání-

tását. A vidékfejlesztési program értelmében a kiegyenlítő támogatások célkitűzé-

sei a következők:  

 az adott területeken dolgozó gazdák támogatása,  

 a gazdák életminőségének javítása,  

 a természeti erőforrások megőrzéséhez való hozzájárulás, valamint 

 a vidék megtartása (életben tartása).  

2000-2006 között a vidékfejlesztési program keretén belül várhatóan min-

tegy 150 ezer gazdálkodó fog hasznot húzni ezen intézkedésekből, összesen mintegy 

12 millió hektár területet lefedve. 

9.6.3.6. Görögország 

Az agrár-környezetvédelem területén Görögország az „elmaradott” mediter-

rán államok közé tartozik. A 2078/92 EU rendelet hatályba lépése előtt a mezőgazda-

sággal kapcsolatos jogszabályok nem vették figyelembe a környezetvédelmi szem-

pontokat. 1994 decemberében a Mezőgazdasági Minisztérium a 2078/92 EU rende-

letben foglaltak alapján négy különböző programot hirdetett meg: 

 a mezőgazdasági művelésből eredő nitrogén-szennyezés csökkentése a 

Tesszáliai-alföldön, 

 a megművelt földterületek hosszú távú pihentetése, 

 veszélyeztetett őshonos állat- és növényfajok megőrzése, 

 ökogazdálkodás. 

Ezekben a programokban a gazdaságok 0,6 %-a vett részt a megművelt 

földterületnek mindössze 1 %-án. Jelentős a különbség az EU átlaghoz képest, 

ahol a gazdaságok 9,4 %-a, a megművelt földterület 19,5 %-án folytatja tevé-

kenységét hasonló programok keretei között. A programok sikerességét több té-

nyező akadályozta: 

 a mezőgazdasági oktatás és továbbképzés rendszerének hiánya, 

 a politikai akarat hiánya kormányzati szinten, 

 a monoszektoriális mezőgazdasági politikát támogatók jelentős lobbi-

ereje, 
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 közigazgatási visszásságok. 

Mindezek ellenére Görögország ma már kész elfogadni a Közös Agrár-

politika újabb várható reformját. 

9.6.4. Összegzés 

A közös mezőgazdasági politika alakulását az 1992-es reform gazdasági 

szempontból kedvezően befolyásolta, a környezetre gyakorolt hatásai azonban 

nem minősíthetők egyértelműen pozitívnak. Az agrárstruktúra-, vidékfejlesztési 

és környezeti politikák integrációja sem érte el még a kívánatos szintet. 

Ezen okok is hozzájárultak ahhoz, hogy az EU szükségesnek ítélte az ag-

rárpolitika megújításának folytatását. Ennek alapdokumentuma az Agenda 2000. 

A változtatásoknak, amelyeket az Agenda 2000 rendeletei hoztak, az a céljuk, 

hogy fejlesszék a környezetbarát termesztési módszereket és megakadályozzák a 

környezetrombolást ezeken a területeken. A  tervezett reform javaslatai közül a 

következőket érdemes kiemelni: 

 a környezeti követelmények szigorúbb agrárpolitikai integrációja, 

 az agrárkörnyezeti eszközök megerősítése, 

 az agrárkörnyezeti eszközök kötelező beépítése a regionális progra-

mokba, 

 az agrárpiaci illetve a tagállamoknak nyújtott támogatások környezet-

védelmi követelményekhez kapcsolása. 

A reformdokumentum alapján a vidékfejlesztési politika a közös agrárpo-

litika második pilléreként jelenik meg, ami a piacpolitika mellett biztosíthatja, 

hogy a mezőgazdasági jellegű kiadások megfelelően hozzájáruljanak a területfej-

lesztés és a környezet-, illetve természetvédelem problémáinak megoldásához. 

Mindez megfelel a Közös Agrárpolitika Európai Közös Agrár- és Vidékfejleszté-

si Politikává (Common Agricultural and Rural Policy for Europe - CARPE) tör-

ténő átalakulásának. 

A CARPE koncepciójában a multifunkcionális mezőgazdaság irányába való 

elmozdulás döntő elem, mert az ilyen közös politika a tagállami politikákkal együtt 

megfelelőbben tud hozzájárulni a vidéki térségek fejlődéséhez. A CARPE keretében 

megvalósítandó célkitűzések a következők: 

 a piaci ártámogatások helyett a közvetlen kifizetések előnyben részesí-

tése a környezeti és területfejlesztési feladatok vonatkozásában, 
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 a gazdaságilag hatékony és környezeti szempontból fenntartható me-

zőgazdaság biztosítása, 

 a vidéki területek integrált fejlődésének előmozdítása, 

 a mezőgazdaság és a vidéki térségek közötti konfliktusok csökkentése. 

Mindezek megvalósítására a CARPE négy fő elemeként megjelenő, 

alábbi eszközök szolgálnak: 

 a piac stabilizálása, 

 környezeti és kulturális kifizetések a táj megőrzés vonatkozásában, 

 vidékfejlesztési kezdeményezések, 

 átmeneti támogatások az átalakulás elősegítésére. 

2004. márciusában, a II. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferen-

cián hangzott el az alábbi helyzetértékelés. 

„Az agrár-környezetvédelmi programok egyre elterjedtebbek az Európai 

Unióban, illetve a többi nyugat-európai országban. Az EU mezőgazdasági terüle-

tének 20 %-a kap agrár-környezetvédelmi támogatást évente több milliárd euró 

értékben (Svájcban ez az arány 90 %).  

Sajnálatos azonban, hogy a támogatások hatékonysága alig kap nyilvá-

nosságot. A néhány, tudományos alapossággal végzett vizsgálat között van olyan 

is, amely kimutatta az élővilág kedvező változását a támogatás hatására (például 

az extenzív legelés hatására megnőtt a nyírfajd költési sikere), egyes tanulmányok 

viszont nem tudtak hatékonyságot kimutatni. A legnagyobb gond, hogy lényegé-

ben egyáltalán nem készültek hatásvizsgálatok, nem történik monitorozás.  

Az EU 15 országában végzett felmérés szerint 62 tanulmány született az 

agrár-környezetvédelmi programok hatásáról. Ezeknek egynegyedét közölték re-

ferált lapban, és 87 %-uk nem angolul íródott. Emellett számos alapvető mód-

szertani probléma is felmerült a tanulmányokkal kapcsolatban. Mindezek ered-

ményeképpen, lényegében nem tudható, van-e egyáltalán hatása a környezetba-

rátnak gondolt támogatásoknak a biológiai sokféleségre Európában.”  

Ez persze nem a programok leállítására, hanem a monitorozás megerősí-

tésére, a hatások egzakt elemzésére kell, hogy ösztönözzön. 
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9.7. A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

„TERMÉSZETKÖZELI MEZŐGAZDASÁG” CÍMMEL 2004. 05. 21-ÉN 

MEGRENDEZETT NYÍLT NAPJÁNAK SZERKESZTETT JEGYZŐKÖNYVE 

 

9.7.1. Elnöki előszó és köszöntő 

9.7.1.1. Turi-Kovács Béla elnöki előszava 

Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozását követően számos új ki-

hívás elé néz, ezzel egyidejűleg előtérbe kerültek olyan korábbi, már régtől fogva 

meglévő, megoldásra váró ügyeink is, amelyek most sürgetően követelik az ér-

demi elhatározást és az ezt követő tényleges intézkedéseket.  

A környezet- és természetvédelem összefüggése a mezőgazdasági terme-

léssel régtől fogva ismert, a kölcsönhatás fontosságát eddig sem tagadta senki. A 

két terület mégis évtizedeken keresztül párhuzamos utakat járt be, és alig-alig vet-

tek tudomást az érdekeltek arról, hogy visszatérő problémáik a szoros összefüg-

gések miatt leginkább együttesen, közösen oldhatók meg.  

Az elmúlt években, sőt évtizedekben nem volt kellő erejű szándék a dön-

téshozók részéről annak érdekében, hogy a mezőgazdaság mennyiségi termelésre 

irányuló berendezkedését a természetközeli gazdálkodásra irányítsák át. Az EU 

csatlakozás után megkerülhetetlenül szükségessé vált, hogy a folyamatos környe-

zet- és természetkárosítással járó mind nagyobb mennyiség megtermelésére irá-

nyuló mezőgazdálkodás a környezet-természetbarát tevékenységre összpontosít-

son. Az Európai Unió a mezőgazdaság támogatását folyamatosan alakítja át és 

egyre nagyobb kedvezményt biztosít a természetközeli gazdálkodásnak. 

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága azért kezdeményezett 

olyan nyílt bizottsági ülést, amelynek a témája az agrár-környezetvédelem, mert a 

bizottság meg van arról győződve, hogy szükség van az elkövetkezendő időszak-

ban a szoros együttműködésre a környezet- és természetvédelem valamint a me-

zőgazdaság minden érdekeltje, de mindenek előtt a felelős döntéshozók között. 

Hazánkban több százezer ember érdekét érinti, a jövőjét befolyásolja, hogy vajon 

sikerrel tudunk-e megbirkózni azzal a feladattal, amelyet a környezetbarát mező-

gazdaság és ezzel az élhető vidék megteremtése jelent.  

Fontos megvizsgálni annak a lehetőséget, hogy a környezetbarát mező-

gazdaság alakításánál milyen szerepet tud vállalni a környezet- és természetvéde-
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lem, képes lesz-e arra, hogy segítse és előmozdítsa a mezőgazdaság kívánatos át-

alakítását. A nyílt napra olyan szakembereket, politikai döntéshozókat hívtunk 

meg, akik gondolataik kifejtésével, a szükséges irányok egyeztetésével a jó ügy 

szolgálatára lehetnek. A most megtartott nyílt napot olyan kezdetnek tekintjük, 

amelynek visszatérő folytatása kell legyen, mert a jó megoldások, a kívánatos 

irány megjelölése még hosszú időn keresztül szükségesek. Az Országgyűlés Kör-

nyezetvédelmi Bizottsága készen áll arra, hogy a törvényhozás részeként elősegít-

se a mezőgazdaság természethez közeli alakítását.  

9.7.1.2. Turi-Kovács Béla elnöki köszöntője 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a mai 

napon részt vállalnak abban, hogy a természetvédelem és a mezőgazdaság szük-

séges együttműködését, annak jövőjét az eddiginél jobban megismerhessük. Azt 

gondolom, olyan kihívás előtt áll az ország az EU csatlakozásunk után, annak 

minden ágazata, de kiemelten a mezőgazdaság, amelyet okkal nevezhetünk sors-

fordítónak. A csatlakozás megítélésében nem tartozom a pesszimisták közé, azt 

azonban magam is úgy vélem, hogy az elkövetkező években igen sok nehézség 

megoldására kell a lehetőséget megtalálni. Meg kell fogalmazni lehetőleg minél 

előbb azokat a lehetőségeket, amelyeket az elkövetkezendő időben követni érde-

mes. Széles körű konzultációkra van szükség, ezért kértük azt, hogy azok a szer-

vezetek is jöjjenek el, vegyenek részt a mai tájékoztató jellegű konferencián, akik 

a vitában csak az írásban beadott kérdéseikkel lesznek jelen. 

A természetvédelmet hosszú éveken keresztül úgy ítélték meg, hogy an-

nak működése sikeres, a feladatok ellátáshoz azonban soha nincs megfelelő tá-

mogatottsága. Világossá vált, hogy az agrárügyek és a természetvédelem szoro-

san összefüggő kérdések, azonban amíg az agrárium lényegileg befolyásolja a 

természetvédelem helyzetét, a hatás fordítva alig jelentkezik. Ez a kihívás az, 

amely a természetvédelem területén – ezért tartja a mi bizottságunk ezt a vitaindí-

tót – az új feladatokat meghatározza.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azért kértük a mai napra a felsőházi termet 

konferenciánk céljára, hogy méltó körülmények között indíthassunk el egy közös 

gondolkodást, ami meggyőződésem szerint Magyarországon nem öt-, nem tíz-

ezer, hanem több százezer ember érdekét kell, hogy szolgálja. Elindult valami, 

amit agrár-környezetvédelmi programnak nevezünk. De ez, valljuk meg, ma még 

embrionális állapotban van, vagy talán csak gyermekcipőben jár. Tovább kell 

lépnünk! A továbblépés lehetőségéhez fel kell használni az európai uniós lehető-

ségeket. Ma azt várjuk azoktól, akik szólnak hozzánk, hogy a vitaindítójukban ezt 
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a jövőbeni lehetőséget vázolják fel, adjanak egy olyan jövőképet, amelyet követni 

lehet. 

Kanyarodjunk vissza még egy további gondolat erejéig a természetvéde-

lemhez. Érdemes megvizsgálni a nemzeti parkok jövőbeni szerepét, azok hatását 

a mezőgazdaságra. Nem lehetséges, hogy a jövőben úgy tekintsenek az emberek 

bármelyik természetvédelmi területre, ahogyan ezt ma még gyakran teszik, hogy 

az nem természetvédett, hanem valójában természet sújtotta terület. Ellenkezőleg. 

A természetvédett területre úgy kell hogy tekintsenek, mint amely új lehetősége-

ket biztosít, olyan lehetőségeket, amelyek jövőbeni fejlesztések lehetőségét is 

magukban rejtik. Azt gondolom, ma olyan nemzeti parkjaink vannak, amelyek 

alkalmasak erre.  

Talán még egy utolsó gondolat – és ez még mindig a nemzeti parkokról 

szól: meggyőződésem szerint a nemzeti parkok szerepe a jövőben lényegileg vál-

tozhat, és talán változnia is kell. Arról van szó, hogy az a bizonyos, talán nem ti-

tok, hogy nagyrészt Aradi Csaba és mások nevéhez is fűződő kezdeményezés, 

amely azt jelenti, hogy lehet és szabad úgy természetvédelmet gyakorolni, hogy 

az egyben természetközeli, fenntartható gazdálkodást is jelentsen, megnyitja az új 

távlatokat. Ha ez így történik a jövőben, akkor új források jelennek meg a termé-

szetvédelem területén is, és ha a Natura 2000 egyszer belép – és úgy gondolom, 

rövidesen be fog lépni – az életünkbe, akkor ez az ország 20 százalék körüli terü-

letét természetvédelem alá vonja. Ez nagyon nagy terület. Hogy a területek ho-

gyan lesznek meghatározva, melyek azok a részek, amelyeket ez a program iga-

zán érint, ez alapvetően befolyásolja majd a területek tényleges lehetőségeit.  

Mire gondolok? Elsősorban arra, hogy ennek az országnak vannak kivá-

ló, sok mindenre alkalmas termőterületei, és vannak olyan területei, amelyek el-

sősorban természeti értékeket tartalmaznak. Mindkét helyen meg kell tudni élni 

azoknak, akik ott születtek és maradtak. Úgy gondolom, hogy ehhez biztosítani 

kell a feltételeket. Másként az egyik helyen, másként a másikon. Azt remélem, 

hogy ma néhány fontos – a jövőt érintő – kérdésben választ kapunk.  

Tisztelettel és külön köszöntöm az előadóinkat: dr. Ángyán József egye-

temi tanár urat, aki a vitaindítót tartja. Tar Ferenc főosztályvezető urat, aki az 

FVM részéről jelent meg. Haraszthy László helyettes államtitkár urat, aki a ter-

mészetvédelem területéről érkezett. Nem utolsó sorban dr. Aradi Csaba igazgató 

urat, aki a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója. Végül, de tényleg nem utolsó 

sorban dr. Vajna Tamásnét, aki a kezdet kezdetétől dolgozik ezen a területen.  
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Szeretném jelezni, hogy feszes programot kívánunk megvalósítani, az 

időtartamok betartásával, amelyben az önmagamnak kiszabott időtartamot még 

nem léptem túl, és arra kérem majd az előadókat, maguk is hasonlóan járjanak el. 

Nagyon sok írásbeli kérdés érkezett hozzám. Azt szeretném, ha ezekre a válaszo-

kat megkapnánk.  

Még egyszer hangsúlyozom, akik úgy gondolják, hogy helyesebb lett 

volna a szóbeli kérdések engedélyezése, kérem tekintsék ezt a konferenciát vilá-

gosan, egyértelműen a bizottság egyfajta ülésének, mint ahogyan az is. Egy olyan 

bizottsági ülés ez, amelyen most nem a képviselők az elsőrangú főszereplők, bár 

képviselő is meg fog szólalni, hanem azok, akik ennek a területnek a tudói, isme-

rői, mesterei. Ezért mindenkit arra kérek, ne legyen rossz érzése, ha a kérdését 

nem tudná előterjeszteni, mert gondolom, a folytatás már arról fog szólni, előadó-

ink jóvoltából, amit önök kérdezni kívántak.  

Ma gondolatébresztésről van szó, ezért elsőnek felkérem dr. Ángyán Jó-

zsef egyetemi tanár urat, szíveskedjék megtartani bevezető, vitaindító előadását.  

9.7.2. Vitaindító előadás, korreferátumok, hozzászólások 

9.7.2.1. Ángyán József vitaindító előadása 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim, Hölgyeim és 

Uraim! Mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, hogy itt, ebben a körben beszél-

hetek egy olyan területről, amely meggyőződésem szerint sokkal nagyobb szere-

pet fog játszani Magyarország jövőjében és a magyar vidék megőrzésében, mint 

ahogyan azt ma gondolnánk. Komoly lehetőség, de egyben felelősség is, hogy itt 

ezekről a kérdésekről beszélhetek, mert nagyon nagy súlyuk lehet a vidék jövőjé-

nek alakulásában azoknak az eseményeknek, fejleményeknek, amelyek az agrári-

um, a vidék és a természetvédelem összekapcsolásából származhatnak.  

Hadd kezdjem azzal, hogy nehéz ma Magyarországon agrár-környezet-

gazdálkodásról és vidékfejlesztésről beszélni. Nagyon különböző elképzelések 

léteznek a vidékkel, az agráriummal, a természetvédelem és az agrárium össze-

kapcsolásával kapcsolatban, és láthatóan eltérő érdekkörök mozognak ezen a te-

rületen. Ezért engedjék meg, hogy – miután politikai szempontból „semleges, 

szakmai terepről”, egy egyetemről jövök – kritikai hangon szóljak a helyzetről. 

Meggyőződésem ugyanis, hogy csak úgy lehet az előrevezető utat közösen meg-

találni, ha kritikusan elemezzük a problémákat.  
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Nos nekem úgy tűnik, hogy Magyarországon illetve az Európai Unióban 

némiképp másként ítélik meg a vidékfejlesztés szerepét, az agrárium és a vidék 

megőrzését. Ezzel kapcsolatban mindjárt az elején engedjenek meg egy 

formállogikai összehasonlítást. Erre az ad lehetőséget, hogy dr. Franz Fischler, az 

EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztosa március 18-án Szófiában, a csat-

lakozó tizek számára rendezett konferencián előadást tartott, amelyben az agrári-

um és a vidék jövőjével foglalkozott. Előadásának több mint fele a vidékfejlesz-

tés lehetőségeiről és perspektíváiról szólt. Összehasonlításra az ad lehetőséget, 

hogy ugyanazzal a dátummal készült az az agrárium helyzetével foglalkozó ma-

gyar kormányelőterjesztés is, amely 27 oldal terjedelmű, és amelyben a 25. olda-

lon mindössze öt sor foglalkozik a vidékfejlesztési lehetőségekkel, az ennek kere-

teit megteremtő Nemzeti Vidékfejlesztési Tervvel. Ennek utolsó mondata így 

hangzik: „Lassan el kell kezdenünk az ezzel kapcsolatos tájékoztatást is”. Azt 

gondolom, nem lassan, hanem nagyon sürgősen neki kellene állni azon lehetősé-

gek feltárásának és bemutatásának, amelyek ezen a területen a magyar vidék 

számára rendelkezésre állnak.  

Nehéz szólni ilyen közegben természetközeli mezőgazdaságról, agrár-

környezetgazdálkodásról, vidékfejlesztésről. Nem könnyíti meg a megszólalást a 

zajló agrár-kerekasztal sem, ahol több bizottságban, a társadalom különböző 

szakmai, szakmapolitika rétegei képviseletében az agrárium és a vidék jövőjével 

foglalkozik mintegy 300, a kormány által felkért  szakértő. Az e grémium által 

összeállított anyagban ugyanis egészen meglepő dolgokat talál az ember. Enged-

jék meg, hogy néhány mondatot felolvassak ebből a most készülő anyagból, 

amely várhatóan a kormány elé kerül. Az 5. oldalon például ezt mondja: „Minden 

mást megelőző prioritás a versenyképesség javítása”. (Ehhez képest Európa 

ökoszociális piacgazdaságról, többfunkciós mezőgazdaságról és vidékfejlesztés-

ről beszél!) Vagy, a 7. oldalon: „Nem indokolt fenntartani a földszerzés felső kor-

látait.” (Eddig 300 hektárt és 6 000 aranykoronát lehetett maximálisan egy kéz-

ben tartani!) Vagy, a 9. oldalon: „Kormányzati felelősség »menekülési utakat« 

biztosítani a mezőgazdaságból kiszorulók számára.” Vagy, a 13. oldalon: „A jö-

vő birtokszerkezetét 80-100 ezer életképes egyéni gazdaság és 6-7 ezer társas 

gazdaság fogja döntően meghatározni.” – vastagon szedve. (Jó, ha tudjuk, hogy 

ehhez képest ma Magyarországon a 2003-as összeírás szerint 766 ezer birtok van! 

2000-ben viszont még 960 ezer volt, vagyis három év alatt olyan folyamat zajlott 

le, amelynek következtében 200 ezren máris kiszorultak a mezőgazdaságból!)  

Nehéz ilyen közegben a Közös Agrárpolitika reformjáról, Európa agrár- 

és vidékfejlesztési stratégiájáról, jövőképéről szólni. Nehéz akkor, amikor szak-



 705 

mapolitikusok nyílt színen nem is egy alkalommal hirdetik, hogy itt 80-100 ezer 

embernek lenne helye a mezőgazdaságban, a többieket pedig majd a szociálpoli-

tika fogja kezelni a maga eszközeivel. Nehéz megszólalni akkor, amikor más 

szakmapolitikusok azt mondják, hogy 500 hektár alatt nincs élet az európai kö-

zösségben, miközben tudjuk, hogy Magyarországon ma több, mint 700 ezer bir-

tok ez alatt a méret alatt van. Miközben azt is tudjuk, hogy az európai közösség 

átlagos birtokmérete 19 hektár, és az 50 hektár feletti birtokok aránya csupán 8,4 

százalék! Ám a megszólalókat – de nehéz ezzel is szembesülni! – ezek a tények 

egyáltalán nem zavarják!  

Nehéz tehát megszólalni ebben a közegben. Nehéz megszólalni azért is, 

mert nap, mint nap találkozva a gazdákkal azzal kell szembesülnöm, hogy önhi-

báján kívül elképesztően informálatlan a vidék. Mintha szándékos információ-

visszatartás zajlana. Nem szeretnék itt arra vonatkozóan találgatásokba bocsát-

kozni, hogy mi lehet ennek a célja. Miért nem informáljuk a gazdákat a vidékfej-

lesztésben rendelkezésre álló lehetőségekről? Miért nem készítjük fel őket arra, 

hogy igénybe tudják venni azokat az eszközöket, amelyeket Európa láthatóan nö-

velni fog? Miért van az, hogy úgy tűnik, mintha az európai és a magyar forrásokat 

is másfelé szándékozna a szakmapolitikai elit elterelni? Miért van az, hogy Kop-

penhágában vidékfejlesztésre Magyarország szerezte hektáronként a legkisebb 

összeget? És miért van az, hogy a dél-amerikanizálódást felgyorsító, szinte kizá-

rólag a legjobb adottságú területeken gazdálkodó, gabona, olaj-, fehérje- és rost-

növénytermelő (GOFR) nagyüzemeket, társas agrárvállalkozásokat helyzetbe ho-

zó, segítő első pilléres, mennyiséghez kötött támogatásokból viszont a maximális 

forrásokat sikerült megszerezni? A vidékről szól vajon ez a történet? Nehéz eb-

ben a közegben agrár-környezetgazdálkodásról, vidékfejlesztésről, a természet-

védelem és az agrárium összekapcsolásában rejlő lehetőségekről beszélni.  

Nehéz megszólalni továbbá azért is, mert nem egyszerűen agrárszakmai 

problémáról van itt szó, hanem a társadalom valahogy egészen torz módon ítéli 

ma meg az agrárium szerepét. Elképesztőnek tartom, hogy ma válasz nélkül ma-

radhat a magyar közéletben egy olyan megjegyzés, amely szerint a város, különö-

sen Budapest tartaná el a vidéket. Ezt elképesztőnek tartom, és a magam részéről 

visszautasítom. Azt gondolom, nem vagyok ezzel a véleményemmel egyedül. A 

Vidéki Térségek Európai Kartája egészen másról beszél. Azt mondja, hogy „vá-

ros és vidék közös sorson osztoznak”. Egy város és vidék közötti, újfajta társa-

dalmi szerződésről beszél Európa. Ezenközben Magyarországon elhangozhat ez-

zel teljesen ellentétes elképzelés, és ezt ma nálunk lehet Európára hivatkozva, eu-

rópai parlamenti választások örvén és ürügyén tenni.  
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Szóval ma nehéz Magyarországon agrár-környezetvédelemről és vidék-

fejlesztésről beszélni. Nehéz annak ellenére, hogy nyolc éve zajlik az új európai 

agrár- és vidékstratégia hazai kereteit megteremtő Nemzeti Agrár-környezet-

gazdálkodási Program (NAKP) és Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) előké-

szítése, ám a nyolc év alatt minimális információ sem jutott el az emberekhez 

ezekről a programokról. Az a valamivel több, mint ötezer gazda, aki jelenleg 

részt vesz ezekben a programokban, jószerével a vakszerencse vagy szívós egyéni 

utánjárásai révén jutott információhoz és került be a rendszerbe.  

Azt gondolom tehát, ideje elkezdeni nyílt színen a párbeszédet arról, 

hogy milyen vidéket és milyen Magyarországot, milyen agráriumot akarunk. Kü-

lönböző elképzelések lehetnek. Az egyik, amit Európa képvisel, a többfunkciós 

agrármodell. E modell szerint a mezőgazdaságnak kétféle teljesítménye van. 

Termelési teljesítménye, ahol a minőségre és nem a mennyiségre, nem a tonnára, 

a tömegre helyezi a hangsúlyt. Ám emellett vannak olyan társadalmi szolgáltató 

teljesítményei, amelyek az egész társadalom számára fontosak. A környezet és a 

helyi közösségek számára nélkülözhetetlen, a helyi közösségek megmaradását 

szolgáló teljesítményei. Fenntartja a környezetet, a talajokat, a vízbázisokat, az 

élővilágot, a tájat, és benne az embert, közösségeit, kultúráját, „agrikultúráját”, 

egyúttal munkát, megélhetést biztosít a helyi közösségek számára. Ez a többfunk-

ciós európai agrármodell tehát a mezőgazdaságot egyszerre gazdasági, termelő és 

„nem importálható, helyben keletkező közjavakat” előállító társadalmi szolgálta-

tó ágazatnak is tartja.  

Európa a Közös Agárpolitika reformjának keretében 1992 óta ennek jegyé-

ben rendezi át a közösségi forrásokat. A tonnához, kvótákhoz kötött támogatásokat 

fokozatosan leépíti. Ezt a folyamatot nevezi modulációnak. Ráadásul ezt a csökken-

tést a nagybirtoknál kezdi, amely éppen azért lett nagy, hogy a piaci versenyben helyt 

tudjon állni, és ennek az egy szempontnak rendeli alá gazdálkodását. Ennek követ-

keztében a köz szempontjából hasznos teljesítményei alig vannak, így semmi nem 

indokolja, hogy közpénzekből finanszírozzuk, támogassuk. Renate Künast, német 

mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter ezt két évvel ezelőtt a Bundestagban 

úgy fogalmazta, hogy „Ha a mezőgazdaság csak termelni tud, akkor ne számítson 

közpénzekből adott támogatásokra, kifizetésekre!”. Ezeket a forrásokat másra – a 

mezőgazdaság köz számára nyújtott hasznos teljesítményeinek a honorálására – kell 

felhasználni. Éppen ezért ez a stratégia úgy fogalmaz, hogy ez nem is támogatás, ha-

nem a társadalom számára nyújtott szolgáltatásaiért a parasztságnak járó kifizetés.  
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Európa ennek jegyében újrafogalmazza agrártámogatási prioritásait, és a 

mennyiséghez kötődő támogatásokról fokozatosan áttér olyan gazdálkodási rend-

szerek föld alapú támogatására, amelyek úgy állítanak elő jó minőségű, 

szermaradványmentes, egészséges, és biztonságos élelmiszereket, hogy közben 

megőrzik, fenntartják a vidéki tájak sokszínűségét, környezeti egyensúlyát, a vi-

dék társadalmának stabilitását, népességmegtartó képességét, megteremtik az él-

hető vidék gazdasági, társadalmi és környezeti alapját. Ezt az agrárrendszerekhez 

és az azokra, mint alapra épülő egyéb – kézműves, feldolgozó, értékesítő, ven-

déglátó, stb. – tevékenységekhez kapcsolódó támogatásokat magába foglaló esz-

közrendszert nevezi Európa vidékfejlesztésnek, a Közös Agrár- és Vidékpolitika 

(CARPE) második, ökoszociális pillérének. 

Az európai agrármodell tehát egészen másról szól, mint ahogyan azt so-

kan ma Magyarországon gondolnák. A vidék megmaradásáról szól, ahogyan ezt 

például Szófiában Fischler nagyon világosan megfogalmazta. Ez a modell termé-

szetes személyek által birtokolt kis- és középgazdaságok dominanciájára épül. A 

kisebb mozaikokból építkező struktúra azonban a piaci versenyben csak akkor 

tud megállni, ha minden eszközzel támogatjuk e kisebb egységek összefogását, 

szerveződését, termelői csoportjai, a szó igazi értelmében vett szövetkezései lét-

rehozását. Nem kolhozok létrehozását, de nem is nagy integrátorokra való felfű-

zésüket, ahol kiszolgáltatottá válnak, hanem a gazdák egyenrangú szövetkezéseit, 

hogy a piaci versenyben meg tudjanak állni a nagy latifundiumokkal, a multinaci-

onális cégekkel szemben.  

Ezt nevezi Európa többfunkciós európai agrármodellnek, és ezért van az, 

hogy tavaly Luxemburg óta elhatározottan gyorsuló ütemben átcsoportosítja for-

rásait az úgynevezett vidékfejlesztési támogatásokra, kifizetésekre. Ezek alapját, 

legfontosabb elemeit az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek és a hozzájuk 

kapcsolódó földalapú kifizetések adják. A közösség ennek keretében megfogal-

mazza azoknak a gazdálkodási rendszereknek a „játékszabályait”, amelyeknek 

jók a társadalmi teljesítményei. Ha a gazda vállalja, hogy e szerint folytatja tevé-

kenységét, akkor ezért a közösség ötéves állami szerződés alapján közpénzekből 

jövedelembiztonságot is jelentő, rendszeres kifizetésben részesíti a gazdákat. 

Mert ezek már olyan közteljesítmények, amelyek érdemesek arra, hogy a gazdák-

nak ezért fizetséget adjunk.  

Nekem úgy tűnik, Magyarország, vagy legalábbis annak szűk szakmai, 

szakmapolitikai uralkodó elitje mást akar! Nincs időm a bizonyítékokat tételesen 

felsorolni. Néhányra már a bevezetőben utaltam. Úgy tűnik, Magyarország, de 
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legalább is bizonyos körei a dél-amerikai modellnek megfelelő tőkés nagybirto-

kot akarják. Ha az 500 hektár feletti gazdaságok számát vesszük ma Magyaror-

szágon, akkor 3 000 db ilyen méretű gazdaságot találunk. Ez lenne a jövő? Tény-

leg 3 000 tömegtermelésre, alapanyagelőállításra berendezkedett tőkés nagybirto-

kot akarunk? Mi történik a 700 ezer családdal, akik ma még részben vagy egész-

ben a mezőgazdaságból élnek? Valóban el tudja ezt látni a szociálpolitika? Való-

ban oda, a szociálpolitikához kellene tenni a pénzeket ahelyett, hogy az agráriu-

mot alakítanák úgy, ahogyan azt Európa gondolja a többfunkciós agrármodell 

mentén? Valóban csak a versenyképes alapanyag-termelés az, amely Magyaror-

szág jövőjét jelentheti az agráriumban, és a versenyen, a tőkebefektetések megté-

rülési hatékonyságán kívül nincs semmi más szempont? Valóban tömegtermelés-

re, monokultúrákra akarunk törekedni, mint a banánültetvények Dél-Amerikája? 

Valóban ezt és 80-100 ezer bérmunkást akarunk látni a jelenleg még többszázezer 

mezőgazdaságból élő család helyén? Valóban a szociálpolitikára tartoznak a töb-

biek? Valóban csak menekülési utakat kell biztosítania a kormányzatnak és nem 

mást, nem lehetőségeket a gazdatársadalom számára, ahogyan ezt az agrár-

kerekasztal dokumentuma tartalmazza? Vagy valóban csak hangulatjavító intéz-

kedésekre van szükség ebben az esetben, ahogyan ezt a kormányanyag az intéz-

kedések között felsorolja, amikor azt mondja, hogy „a feszültségek ennek követ-

keztében nőni fognak, ezért valószínűleg célszerű lenne hangulatjavító intézkedé-

seket bevezetni”? Valóban erről van szó, ezt akarjuk?  

Igen! Lesznek feszültségek, és annak katasztrofális következményei, ha 

ilyen irányt vesz a magyar mezőgazdaság és a vidék „fejlődése”. Akkor a továb-

biakban természetvédelemről, agrár-környezetgazdálkodásról, élhető vidékről 

sem lesz lehetőségünk beszélni, mert ahol a tőkemegtérülés, a hatékonyság az 

egyetlen szempont, és csupán a méretökonómia működik, ott sem a természetvé-

delemnek nincs szerepe, sem a helyi közösségeknek nincs semmiféle mozgástere. 

Ha a birtokszerzési maximum valóban a csillagos ég lehet, és a szabályozás csak 

arra irányul, hogy ne kerülhessen a település külterületén monopolhelyzetbe 

egyetlen birtokos, ha a faluközösség alól kihúzzák a földet, akkor valóban nagyon 

súlyos következményei lesznek ennek a „fejlődésnek”.  

Azt gondolom, ezt nem akarhatja a magyar társadalom. Azt gondolom 

környezetkonform, a többfunkciós európai modellnek megfelelő jövőképet, több 

százezer család számára biztonságos, hosszú távra megalapozott megélhetést gondo-

lunk magunknak. Ehhez Európa forrásokat ad, ha ezt komolyan vesszük. Ezek a vi-

dékfejlesztési források, agrár-környezetgazdálkodási, földalapú kifizetések. 
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Jó lenne más, nyílt fórumokon is megvitatni, hogy ki, mit gondol ezekről 

a kérdésekről, amelyeket feltettem. Nekem ugyanis úgy tűnik, hogy alapvetően 

nem pártok mentén hasad ma a magyar társadalom, hanem mondjuk úgy, hogy a 

helyi közösségek érdekei ütköznek tőkeérdekekkel. Meg kellene vitatnunk, hogy 

e „modern kétpártiságban” melyik oldalra áll a magyar társadalom! E nélkül nem 

jutunk előre ezekkel a programokkal! E nélkül lehet éveken keresztül e progra-

mok kiadványait az illetékes szaktárca pincéjében tartani, az azokat bemutató 

kész, 6 részes tájékoztató televíziós filmsorozatot éveken keresztül nem levetíte-

ni. Nem fogunk előre lépni, ha nyíltan meg nem vitatjuk, hogy kinek, milyen fej-

lődéshez, milyen érdekei fűződnek.  

Tisztelettel arra kérek mindenkit, a kormányt és az ellenzéket, a törvényhozó 

és a végrehajtó hatalmi ágakat, a gazdákat, a civil társadalmat, beleértve a történelmi 

egyházakat, a tudomány képviselőit – bár talán saját magunkkal kellett volna kezdeni, 

hiszen súlyos felelősség terheli a tudományt ez ügyben – és természetesen a médiát, 

mindazokat, akik felelősséget éreznek a magyar agrárium és vidék sorsa iránt és akik 

a tényleges európai fejlődési irányokról szóló információkat el tudják juttatni a ma-

gyar társadalom egészéhez, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük ez ügyben.  

Remélem, hogy ezek a viták folytatódnak, nyilvánvalóan nem zárulhat-

nak le a mai nappal. Örülök, hogy Elnök Úr megszervezte ezt a mai tanácskozást. 

Ezzel a néhány gondolattal, mondjuk így dilemmámmal, személyes, lelkiismereti 

válságot okozó konfliktuskérdéssel szerettem volna Önöket szembesíteni. Ezek a 

kérdések bizonyára másokban is felmerülnek, és sokszor arra várnak, hogy valaki 

mondja ki azokat nyilvánosan! Engedelmükkel én ezt most itt megtettem! Köszö-

nöm, hogy meghallgattak. 

ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Mielőtt Tar Ferenc főosztály-

vezető úrnak adnám meg a szót, kedves kötelességem, hogy tisztelettel köszönt-

sem a közöttünk megjelent Lenkovics Barnabás ombudsman urat, aki úgy gondo-

lom, figyelő szemét talán az ügyre is vetíti, és ebből kifolyólag talán már eleve 

nem hiába jöttünk össze. Úgy gondolom a törvényesség és a jövő valahol itt, a 

civil megfigyelő társadalom irányába kell, hogy kiteljesedjen.  

Tar Ferenc főosztályvezető úrnak adom meg a szót, ő egy rövidebb felszó-

lalást tart, mert igen nagy számú kérdése van, és külön lesz majd lehetőség, hogy 

ezekre a kérdésekre válaszoljon. Megadom a szót főosztályvezető úrnak.  
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9.7.2.2. Tar Ferenc korreferátuma 

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Egybegyűltek! 

Amiről én szeretnék beszélni, az nyilvánvalóan kiegészíti azokat az elhangzotta-

kat, amelyeket Ángyán professzor úr vitaindítójában elmondott. Szeretnék konk-

rétumokkal és konkrét iránylehetőségekkel előállni, illetve felvázolni azokat a 

lehetőségeket, amelyeket az európai uniós csatlakozás megteremtett számunkra.  

Magyarországot az agráriumot az európai uniós csatlakozás meglehetősen 

különös helyzetben érte, hiszen konkrét, egyértelműen megfogalmazott, konszen-

zusos alapra épülő, új jövőkép kialakítása jelenleg még folyamatban van. Nagyon 

egyetértek a professzor úrnak azzal a kitételével, hogy nem mindegy, milyen 

irányba mutat ez a jövőkép. Az Európai Unióban zajló átalakulási folyamatok, 

amelyek a ‟90-es évek elején kezdődtek, ma már nagyon markáns eredményeket 

mutatnak fel, és egyértelművé vált, hogy mi az az agrár- és vidékpolitika, amely 

felé az unió halad. Úgy gondolom, Magyarországnak ez a megjelölt lehetséges út 

nagyon sok előnyt és inkább kevesebb hátrányt jelent. Ezért ezeket az előnyöket 

minél nagyobb mértékben célszerű lenne kihasználni.  

A korlátozott időtartamból adódóan természetesen nincs lehetőség részle-

tekbe belemenni, jobban elmagyarázni az összefüggéseket, de azért szeretnék né-

hány gondolattal az elhangzottakhoz csatlakozni. A jelenleg is jellemző, és úgy 

gondolom, a többség által ismert szerkezeti, piaci, környezeti és társadalmi prob-

lémák, amelyekre Ángyán professzor úr is utalt, mindenképpen megoldásra vár-

nak. Ez a megoldás többféle lehet, de úgy gondolom, azt a keretrendszert, ame-

lyet az európai uniós politikák már körülhatároltak, nagyon célszerű lenne figye-

lembe venni. Ez lényegében úgy fogalmazható meg, hogy termeléspolitika helyett 

komplett vidékpolitikában kellene gondolkodnunk, amelybe a gazdasági verseny-

képesség ugyanúgy belefér, mint a környezeti és társadalmi (ökoszociális) haté-

konyság.  

Úgy gondolom, a jelenlegi foglalkoztatási, jövedelmezőségi, megélhetési és 

piaci problémákat olyan komplex ágazati stratégiával és fejlesztéssel lehet csak meg-

oldani, amelyen belül az élelmiszer-termelő, minőségorientált piacgazdaság, piacori-

entált mezőgazdaság, és az egyéb funkciókat magában foglaló mezőgazdaság közös 

modellt alkot. Ez lehet Magyarország számára célravezető. Ebben a modellben ter-

mészetesen termelési szerkezetváltásról, földhasználat-váltásról, új, alternatív techno-

lógiák, környezetkímélő módszerek széles körű elterjedéséről, más típusú jövedelem-

szerzési lehetőségek kialakításáról is kell beszélnünk. Ennek keretében a nem élelmi-

szer célú termelés egyéb lehetőségeiről, mint például a biomassza-termelésről, az al-
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ternatív energetikai irányzatok előkészítéséről, és az ezekhez kötődő komplex vidék-

fejlesztési lehetőségekről is gondolkodnunk kell. 

Szakmai szemszögből úgy gondolom, hogy Magyarországon az unió által 

meghatározott, többfunkciós európai mezőgazdasági modell nagyon jó lehetősé-

geket kínál arra, hogy a kedvező agroökológiai adottságainkat és a meglévő prob-

lémákat egyaránt figyelembe véve egy tízéves időszakon belül komoly eredmé-

nyeket tudjunk felmutatni. Ennek az új irányzatnak, ennek a jövőképnek a jöve-

delmezőségre, a megélhetés javítására, az új politikából származó környezeti elő-

nyök biztosítására, a foglalkoztatásra egyaránt tekintettel kell lennie, és szeretném 

hangsúlyozni, hogy nemcsak az élelmiszer-termelés irányában, hanem komplex 

értelemben, az összes olyan szempont figyelembevételével, amelyről már beszél-

tem.  

Magyarországon a mezőgazdasági területek jelentős hányadot képviselnek 

a földhasználatban, de természetesen differenciálnunk kell, és nem mindegy, 

hogy az adottságok tekintetében milyen megközelítést alkalmazunk. Hiszen van-

nak kiváló adottságú, kedvező talaj-, klíma- és domborzati adottságú területek 

Magyarországon, és vannak agroökológiai szempontból jóval kedvezőtlenebb 

adottságú területek. E területek esetében, az összes területet figyelembe véve, dif-

ferenciált megközelítésre van szükség, tehát nem lehetséges ugyanazzal a gondo-

lattal, stratégiával kezelni a helyzetet, illetve a különböző problémákat és lehető-

ségeket a különböző adottságú területeken.  

Számos olyan terület van Magyarországon, amely különböző környezetvé-

delmi problémával terhelt, illetve a gazdálkodás kialakításánál és továbbfejleszté-

sénél figyelemmel kell lennünk azokra az európai uniós környezetvédelmi nor-

mákra is, amelyek május 1-jétől kötelezően alkalmazandók Magyarországon. Itt 

gondolok a nitrát-direktívával, a különböző vízbázis-védelemmel kapcsolatos elő-

írásokra, a természetvédelmi vonatkozású előírásokra, lásd például a Natura 2000 

hálózat kialakítását, és egyéb természeti, környezeti tényezőket érintő korlátozá-

sokra, amelyek között például a víz- és szélerózió, a talajsavanyodás és egyéb 

más problémák egyaránt fontosak.  

Az Európai Unióban az átalakuló közös agrárpolitikát – helyesen – az el-

múlt években már agrár- és vidékpolitikának kell nevezni, amely több elemében 

próbálja ezt az új irányt, irányzatot elősegíteni. Az első ilyen elem, amely 2005 

januárjától a régi tagállamokban már kötelezően alkalmazandó, az úgynevezett 

moduláció. Ez azt jelenti, hogy a nagyméretű, illetve nagyobb támogatást élvező 

gazdaságok esetében a támogatások egy – 1-től 5 százalékig fokozatosan növek-
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vő – részét az elkövetkezendő években el fogják vonni, és vidékfejlesztési, közöt-

te kiemelten agrár-környezetgazdálkodási célokra fogják fordítani, hogy ez által 

is bővítsék ennek a politikának a finanszírozási lehetőségeit.  

Beszélni kell arról, amit az Európai Unióban a környezeti minimumfelté-

tel-rendszer kialakításának neveznek. Ez azt jelenti, hogy minden olyan gazdál-

kodó, aki bármilyen nemű támogatást szeretne igényelni az európai közös agrár-

politika rendszeréből, bizonyos szintű környezetvédelmi szempontrendszernek 

meg kell, hogy feleljen. Ennek hiányában nem jogosult a támogatásra. Ez is min-

denképpen olyan új irány, amely kötelezően alkalmazandó 2005-től, és erre ne-

künk is fel kell készülnünk. 

A harmadik nagyon fontos elem, amely szintén ezt a környezetorientált 

fejlődést segíti, hogy az Európai Unió 2005-től átáll egy új támogatási rendszerre, 

amelyet egységes farmtámogatási rendszernek neveznek. Ez nagymértékben ha-

sonlít arra, amelyet Magyarország a csatlakozástól bevezet – az egységes terület-

alapú támogatási rendszerre. Igazából nem határozza meg, hogy milyen növényt 

és mely területeken kell termeszteni, hanem jóval nagyobb mozgásteret ad a gaz-

dálkodóknak, annak érdekében, hogy a területhez leginkább alkalmazkodó nö-

vénytermesztési, földhasználati rendszert alkalmazzák, és olyan technológia sze-

rint, amelyet a környezeti és agrárökológiai feltételek lehetővé tesznek.  

Nagyon fontos új elemnek tartom azt a formálódó döntést, amely 2007-től, 

tehát az új pénzügyi finanszírozási időszaktól kezdődően új, egységes vidékfej-

lesztési alap létrehozásával a vidékfejlesztésnek külön finanszírozási rendszert 

teremt. Ebben az egységes vidékfejlesztési támogatási alapban a korábbiaktól el-

térően nem az agráralapból elkülönítve, illetve azon belül finanszírozzák ezeket 

az intézkedéseket, hanem egy külön finanszírozási rendszer jön létre.  

Figyelembe kell venni azt is, hogy az előrejelzések szerint az agrárjellegű 

kifizetésekben jelentős csökkenés várható. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 45 szá-

zalékos részarány, amelyet az agrárbüdzsé jelentett az Európai Unió költségve-

tésében, 2013-ig 35 százalékra csökken. Ez arányában csökkenés, mértékében 

azonban nem, hiszen ezzel a mostani agrárköltségvetés közel 45 milliárd eurós 

nagyságrendben befagyasztásra kerül, de más tételek növekvő volta mellett a 

közvetlenül mezőgazdasági termeléshez kötődő támogatások mértéke illetve le-

hetősége csökkenni fog. Ezen az agrárfinanszírozási rendszeren belül a már emlí-

tett vidékfejlesztési rendszer a mostani 19 százalékhoz képest 25 százalékra nő, 

tehát egynegyede mindenképpen vidékfejlesztési célokra fog fordítódni, és a már 
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említett egyéb szempontok tovább erősítik a környezetorientált és a vidékfejlesz-

tési szempontokat figyelembe vevő támogatási rendszerek megteremtését.  

Magyarországon 2004 és 2006 között a vidékfejlesztési célokat két forrás-

rendszer illetve programrendszer fogja biztosítani a csatlakozásunk után. Az 

egyik az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), amely elsődlege-

sen a beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó strukturális támogatásokat tar-

talmazza. A másik, kifejezetten, klasszikusan vidékfejlesztési jellegű intézkedé-

seket pedig a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) fogja tartalmazni, amelynek 

jelentős része agrár-környezetgazdálkodási célokra lesz biztosítva. Ennek a terv-

nek a költségvetése az elkövetkezendő három évben 41-54 milliárd forint között 

fog változni – ez évenkénti nagyságrendet jelent –, amelyben az európai uniós 

források 80 százalékot, a hazai források 20 százalékot fognak kitenni. 

Ahogy említettem, ennek a tervnek a legjelentősebb eleme és a legnagyobb 

forráslehetőségét az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések, támogatások jelen-

tik. Itt a teljes keret közel 40 százaléka: 2004-ben 19 milliárd, az elkövetkezendő 

két évben pedig 24, illetve 29 milliárd forintos forrás fog rendelkezésre állni. 

Ezek az agrár-környezetgazdálkodási támogatások lényegében az Európai Unió 

által megfogalmazott többfunkciós mezőgazdasági modell legmarkánsabb illetve 

leghatékonyabb eszközei. Olyan földhasználat kialakítását segítik, amely a minő-

ségi és a környezetorientált szemlélet megerősítését szolgálja. Olyan növényter-

mesztési, állattartási rendszereket, például az integrált, vagy ökológiai gazdálko-

dást támogatja, amelyek a környezeti szempontokkal szoros összefüggésbe hoz-

hatók. 

Az ilyen, piacorientált rendszereken kívül azoknak az alternatív földhasz-

nálatoknak a támogatási lehetőségét is jelenti, amelyek a vidék megélhetését biz-

tosítják olyan területeken, ahol az kifejezetten nem alkalmas nyereséges élelmi-

szertermelésre, más megélhetési lehetőségek pedig nincsenek vagy nagyon korlá-

tozottak. Ezért nagyon lényeges arról beszélni, hogy ennek a rendszernek milyen 

nagyságrendje, milyen pénzügyi mozgástere van. Ezek a támogatások pályázatos 

rendszerben fognak működni, önkéntes alapon. Tehát a gazdálkodók önkéntesen 

jelentkezhetnek be ebbe a rendszerbe. Ez Magyarországon már nem új, hiszen a 

‟99-ben elfogadott és 2002-ben bevezetett Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 

Program ugyanebben a rendszerben, ugyanezt a támogatási módszert már beve-

zette, igaz, jóval kisebb forrás nagyságrenddel.  

E támogatások túlnyomó részükben területhez kötöttek, tehát területalapú 

támogatások, ahol egy konkrét gazdálkodási előírás, mondhatni gazdálkodási 



 714 

technológia alkalmazása fejében hektáronként a gazdálkodók ezeket a kifizetése-

ket meg fogják kapni. Ahogyan Ángyán professzor úr említette, itt hosszabb távú, 

kiszámítható rendszerről van szó, tehát az ehhez a programhoz csatlakozó gaz-

dálkodó ötéves szerződést köt, és ennek a végrehajtása esetén kerülnek kifizetésre 

ezek az összegek. E rendszernek a támogatási szintjei attól függnek, milyen típu-

sú programot, előírást, gazdálkodási módszert választ az illető gazdálkodó. Sok-

színűek ezek a támogatási rendszerek, a gyepgazdálkodástól kezdődően a nem 

élelmiszer-termelő, speciális természetvédelmi célú gazdálkodásig bezárólag 

többféle támogatásra lehetőség van. Ennek a nagyságrendje 10 és 160 ezer 

Ft/ha/év érték között változik.  

A támogatási programok, amelyek ebben az új rendszerben megindulnak 

majd ebben az évben, átveszik azokat a programokat, amelyek már a Nemzeti 

Agrár-környezetvédelmi Programban elindultak, és számos olyan új földhasznála-

ti és gazdálkodási lehetőséggel bővülnek, amelyre eddig vagy nem volt pénzügyi 

lehetőség, vagy a szakmai kidolgozása csak mostanában történt meg. A program 

struktúrája összetett: szántóföldi, gyep- és ültetvénygazdálkodási, ültetvényhasz-

nosítási, vizesélőhely-programokat, állattartási és úgynevezett kiegészítő intézke-

déseket tartalmaz, tehát lényegében a mezőgazdasági földhasználat teljes körét 

átölelik.  

Annak érdekében, hogy ezzel a környezetorientált, környezetkímélő, környe-

zetbarát rendszerrel és ezekkel az alternatív földhasználati, megélhetési lehetőségek-

kel kapcsolatos információk eljussanak a gazdálkodókhoz, de nemcsak a gazdatársa-

dalomhoz, hanem a szélesebben vett közvélemény, a társadalom is megértse és ismer-

je ennek a rendszernek a lényegét és az ehhez kapcsolódó támogatások lehetőségeit, 

valamint azért, hogy ez a most induló hároméves terv minél sikeresebb legyen, készí-

tünk egy agrár-környezetgazdálkodási információs és monitoring rendszert. Ez rész-

ben kötelező monitoring feladatokat is ellát, de a másik nagyon fontos feladata, hogy 

ezekkel a programokkal, módszertannal, illetve ennek a politikának a megvalósulásá-

val kapcsolatos részletes információkat minden érdeklődő számára biztosítsa. Ennek 

a rendszernek a kialakítása folyamatban van, várhatóan néhány hónapon belül műkö-

dőképes lesz. Ez az induló programokhoz már megfelelő információt fog biztosítani, 

és bővülő mértékben minden ilyen információs és tájékoztatási igény ki tud szolgálni.  

Úgy gondolom, ezen túl tényleg nagyon fontos – erről szintén beszélt Án-

gyán professzor úr –, az ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatos széleskörű tájé-

koztatás, amelybe a médiát, a szakmai fórumokat és minden egyéb lehetőséget 

beleértek. Azt gondolom, a már megkezdett folyamatokat, amelyek – elnök úr 
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szavait idézve – gyerekcipőben járnak, folytatni kell, hiszen ez a rendszer talán a 

gyerekbetegségeit részben már kinőtte, és serdülőkorba kerülhet. Fel tud nőni ah-

hoz a feladathoz, amely azokat a lehetőségeket, amelyeket az előttem szólók már 

említettek, ki tudja használni.  

A lehetséges jövőkép, amely Magyarország előtt áll, nemcsak a verseny-

képes, hanem a környezeti és társadalmi (ökoszociális) szempontból egyaránt ha-

tékony  mezőgazdaságot foglalja magában, az országnak és az ország agráriumá-

nak összetett, az ország egész területén alkalmazható stratégiáját jelenti. Ehhez 

összefogásra, együttműködésre van szükség az agrárium szereplői körében. Op-

timista vagyok abban a tekintetben, hogy ezen az úton elindulva a magyar mező-

gazdaság újra komoly sikertörténet lehet.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, a tanácskozáshoz további sok sikert és 

kitartást kívánok.  

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Ahogyan jeleztem, a kér-

désekre adandó válaszok során még egyszer biztosan hosszabban találkozunk. Dr. 

Haraszthy László helyettes államtitkár úr következik, a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium részéről. Megadom a szót, helyettes államtitkár úr. 

9.7.2.3. Haraszthy László korreferátuma 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a 

lehetőséget, hogy ezen a jelentős fórumon beszélhetek a természetvédelem és ag-

rárium összefüggéseinek kérdéseiről. Tekintettel arra, hogy az előkészített elő-

adás a két igen kicsi monitoron elég fogyatékosan látható, engedjék meg, hogy - 

mivel kiosztásra kerültek a fóliáink -  részben eltérjek attól a mondandómtól, 

amelyet a felvezető előadás alapján mondtam volna.  

Az elnök úr és az előttem szóló két előadó többszörösen utalt arra, hogy 

Magyarországon az agrárium és a természeti értékek megőrzése, a természetvé-

delmi tevékenység meglehetősen szorosan összefügg egymással. Sajnos, jól tud-

juk, hogy a kisparaszti gazdálkodás és a mai viszonyok közötti volt egy hosszú 

időszak Magyarországon, amikor a nagyüzemi gazdálkodás a még megmaradt 

természeti értékek igen jelentős részét felélte, megsemmisítette. Úgy gondoljuk, 

hogy ami még megmaradt, azt viszont már minden eszközzel meg kell őrizni a 

jövő generációi számára.  

Mielőtt azt gondolnák, hogy ez a „minden eszközzel meg kell őrizni” azt 

jelenti, hogy további olyan szigorítások következnek be a gazdálkodók számára, 
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amelyekből azok a téves következtetések kerülnek levonásra, amelyeket egyesek 

széltében-hosszában hangoztatnak, és amelyek közül az egyik körülbelül úgy 

hangzik, hogy „természetvédelemmel sújtott térség vagyunk”, ki kell jelentenem, 

hogy az ilyen térségek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy természeti 

értékekben gazdag térségek. Ebből a természeti gazdagságból megalapozhatják a 

jövőjüket abban a változó agrárkörnyezetben, amelyről a professzor úr és a főosz-

tályvezető úr is említést tett. 

Nézzük meg azonban, hogy Magyarország milyen körülmények között 

vág neki ennek az új, valószínűleg meglehetősen rögös, de mindenképpen jobb és 

baloldalon azért virágos úton. Tudvalévő, hogy Magyarország a világ egyik leg-

felszántottabb országa, körülbelül az ország területének a fele szántóterület. Ezt 

abból az irányból nézve, amerre halad a jövő, nem mondanám feltétlenül pozití-

vumnak. 

Tudvalévő az is, hogy Európa legkevésbé erdősült országai közé tarto-

zunk. Az végül is mindegy, hogy hányadikok vagyunk a listán, de alul vagyunk, 

és azt is tudjuk, hogy az infrastruktúra kiterjedése Magyarországon meglehetősen 

nagy teret vesz igénybe. Mindebből következik, hogy Magyarországon a föld-

használati szerkezet – hogy finoman fogalmazzak – kedvezőtlen. Ebben a kedve-

zőtlen helyzetben sikerült az elmúlt 30 évben kialakítani a védett természeti terü-

letek hálózatát, amelyek nemzeti parkokból, tájvédelmi körzetekből és természet-

védelmi területekből állnak. Érdekes módon a nagyüzemi gazdálkodási időszak-

ban ezek a védett területek úgy jöttek létre, hogy a termelőszövetkezetek és az 

akkori állami gazdaságok hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy ezek létrejöhesse-

nek, hiszen ellenükben nem is lehetett volna ezeket megalakítani. A rendszervál-

tás után a termőterületek döntő többségének magántulajdonba kerülése idézett elő 

konfliktushelyzetet, mert a kis darabokra szakított földterületeken gazdálkodók 

értelemszerűen nehezen viselték, viselik el azokat a korlátozásokat, amelyeknek 

nincs ellentételezése, miközben a rendszer őket egy tömegtermelésre, minél na-

gyobb mennyiségű termék előállítására ösztönzi.  

Ma Magyarországon 820 ezer hektárra tehető az a védett természeti terü-

let, amelyet – úgymond – országos jelentőségűnek minősítünk: nemzeti parkok, 

tájvédelmi körzetek és védett természeti területek. Ennek döntő többsége állami 

tulajdonban van – 600 ezer hektárnál több – és mindössze kicsit több mint 200 

ezer hektár az a terület, amely magánszemélyek, szövetkezetek, vagy bármely 

más módon, ezek közösségének tulajdonában van. Tehát, amikor arról beszélünk, 

hogy van-e a természetvédelmi érdekből elrendelt korlátozásoknak valamiféle 
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ellentételezése – amelyen egyébiránt éppen ezekben a napokban is nagy intenzi-

tással dolgozunk –, reméljük, rövid időn belül az idevonatkozó rendelkezések 

napvilágot láthatnak, és az elmúlt 8 év hiányát, amely átívelt számos kormányt, 

sikerül végre felszámolni.  

Erre az is kötelez minket, illetve lehetőséget kínál számunkra, hogy má-

jus 1-jétől az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és ennek kapcsán ki kell jelölni az 

úgynevezett Natura 2000 területeket. Ezek olyan területek, amelyeket az Európai 

Unió élőhely- és madárvédelmi irányelveiben felsorakoztatott fajok és élőhelyek 

fenntartása érdekében kell kialakítani. Nem szabad azonban összetéveszteni a 

Natura 2000 területeket a védett természeti területekkel, hiszen az előbbiek több-

ségében egy vagy néhány faj, társulás megőrzése érdekében kell intézkedni, vagy 

bizonyos tevékenységek megvalósulását megakadályozni, míg a védett természeti 

területeken minden élőlény és azoknak minden szerveződési formája védett, tehát 

ott a teljes közösség fenntartása az elsődleges cél. Ahhoz, hogy ez Magyarorszá-

gon megvalósulhasson – csakúgy, mint az Európai Unió többi tagállamában –, 

egyrészt meg kell valósítani a kihirdetéssel kapcsolatos egyeztetéseket és magát a 

kihirdetést, de talán ennél sokkal fontosabb, hogy ezt az egész rendszert integrál-

ni kell abba az agrárkörnyezetbe, amely ma Magyarországon körülveszi a termé-

szeti területeket és értékeket.  

Úgy látom, hogy bizonyos mértékig változás kezd megvalósulni a termé-

szetvédelem és az agrárgazdálkodás között, de nem feltétlenül a szabályozók és 

nem feltétlenül a kormányzati szervek szintjén, hanem örvendetes módon a gaz-

dálkodók és a természetvédők között, ugyanis, egyre több gazdálkodó ismeri fel 

azt, hogy a természetvédelemből számára több lépcsőben előny származik. Ez az 

előny származhat abból a támogatási, kifizetési rendszerből is, amelyről itt ma 

már többen szóltak, és amely az Európai Unióban láthatóan ki fog teljesedni, hi-

szen az Európai Unió a tömegtermelés leépítésével foglalkozik, és ezt a célt tűzte 

ki maga elé.  

Mivel Magyarországon legalább kétmillió hektárra tehető azoknak a termő-

területek kiterjedése, amelyen úgymond, intenzív nagyüzemi gazdálkodást – akár 

ezer, akár néhány száz hektárban mérjük az üzemméretet – nem lehet, vagy nem cél-

szerű megvalósítani, ellenben ebben a térségben is élnek emberek, ezekben a térsé-

gekben is van gazdag természet, és ezt a területet is fenn kell tartanunk. Ezt a fenntar-

tást lehet végezni döntően természetvédelmi szempontból – nyilván ezek azok a terü-

letek, ahol a természeti értékek koncentrálódnak –, és ezeket valamilyen oknál fogva 

vagy külön jogszabállyal kihirdetjük védett területnek, vagy pedig más indokok alap-
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ján az európai uniós Natura 2000 hálózat részévé válnak, de nyilván nem lesz az ösz-

szes terület ennek a rendszernek a része. Ugyanakkor más okokból kifolyólag, első-

sorban a vidéki népesség megőrzése, a vidéki táj ápolása, a környezeti terhelés jelen-

tős mértékű csökkentése és egyebek miatt célszerű, ha ezeken a területeken is fenn-

marad a mezőgazdálkodás, közösségi támogatással. Itt a közösség alatt azt a közös-

séget értem, amiben élünk, és nem feltétlenül magát az Európai Uniót, tehát a társa-

dalom finanszírozza azt a tevékenységet, amelyet ott a földtulajdonos, a földhasználó 

megvalósít. Az Európai Unió szabályozási rendszere ebben az irányban változik, ille-

tőleg már számos eleme létezik, amely ezt a logikát követi, és lépésről lépésre kívánja 

megvalósítani.  

Amikor Magyarországon a közelmúltban elkészítettük a Nemzeti Kör-

nyezetvédelmi Program (NKP) második hatéves szakaszára vonatkozó javaslatot, 

amely magában foglalja a természetvédelmi törvény alapján kidolgozandó nem-

zeti természetvédelmi alaptervet, akkor ezeket a szempontokat maximálisan fi-

gyelembe vettük. Olyan természetvédelmet terveztünk meg az elkövetkező hat 

évre, amely a különleges természeti értékeket magában hordozó védett természeti 

területeken döntően elsőbbséget vagy kizárólagosságot biztosít a természetvéde-

lem számára, de már magán a védett területen belül, a védőövezetekben és az 

azokat körülvevő térségekben olyan agrárgazdálkodást valósít meg, amelyben a 

természet és a földtulajdonos, a földhasználó a mai körülményekhez alkalmazko-

dó harmóniában tevékenykedik együtt. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), 

amelynek a megvalósításán a legkülönbözőbb szakterületek jelentős energiával 

fáradoznak mostanság, többé-kevésbé szintén ugyanezeket az elemeket jeleníti 

meg, és nyilván a pályázati rendszerein keresztül a különböző földtulajdonosok és 

földhasználók azokat az előnyöket is ki fogják használni, amelyek a hátrányos 

helyzetű térségekben ilyen típusú, természeti értékmegőrző, ugyanakkor pedig 

minőségi agrárterméket előállítani képes tevékenységet támogat.  

A Natura 2000 hálózat kialakításával kapcsolatban Magyarországon – 

csakúgy, mint a többi országban – megtörtént a területek kijelölése, ez alapján a 

teljes terület vélhetően 20 százalék fölötti lesz. Szeretném elmondani, hogy a Eu-

rópai Unió – a tizenötök – átlaga 17,5 százalék. A csatlakozó országok esetében 

átlagot még nehéz lenne mondani, mert nem áll rendelkezésünkre minden adat, de 

azt lehet látni, hogy bizony-bizony, a csatlakozó országok közül többen jócskán 

30 százalék fölötti kijelölést hajtottak végre. Szeretném ezen a helyen is eloszlat-

ni azt a kételyt, amely úgy fogalmazható meg, hogy a Natura 2000 területek kije-

lölése szubjektív dolog, és hogy az egyes országokban a szakemberek azt gondol-

ják, hogy nagyobb vagy kisebb területet kanyarítanak ki.  
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Az Európai Unió irányelveiben és mellékleteiben felsorolt fajokból kö-

vetkezően a mozgástér meglehetősen szűkített. Bizonyos fajok esetében ki kell 

jelölni a területet Natura 2000 területnek. Ugyanakkor pedig a jövő agrártámoga-

tásait, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven keresztül úgy kell alakítanunk, hogy 

azokon a területeken, amelyek Natura 2000 területek lesznek – reményeink sze-

rint rövid időn belül –, ennek megfelelő kifizetési rendszer valósuljon meg. Ha az 

elmúlt 50-60 évben vagy még hosszabb időszakban ezeket a természeti értékeket 

sikerült megőrizni támogatás nélkül, sőt olyan támogatási rendszerben, amely 

ezek felszámolásában volt érdekelt, akkor azt gondolom, hogy 2004-ben, európai 

uniós tagságunk évében már nem gondolkodhatunk ugyanebben az irányban. 

Csak abban az irányban gondolkodhatunk, amely olyan típusú támogatást biztosít, 

hogy ezek a természeti értékek fennmaradjanak a jövő generációja számára, de a 

mostani generációk számára is, hiszen ezek hozzájárulhatnak a jólétünkhöz. 

Elnök úr utalt rá, hogy a nemzeti parkok szerepe a jövőben jelentősen 

meg fog változni, ez bizony, így van. Egyrészt azért fog megváltozni, mert a 

nemzeti parkok – reményeink szerint – a területük legnagyobb részét állami tulaj-

donban és saját vagyonkezelésben tudhatják, de ez nem jelenti azt, hogy ezen a 

területen feltétlenül nekik kell a gazdálkodást megvalósítani, hiszen a környékbeli 

gazdálkodók részéről – szerencsére – egyre nagyobb az igény az ilyen területeken 

való tevékenységre. Úgy kell alakítanunk a természetvédelmet, hogy a természet-

védelmi célokat olyan gazdálkodással párhuzamosan tudjuk elérni, amely gazdál-

kodás a múltban létezett, amely gazdálkodás nemhogy nem számolta fel ezeket a 

természeti értékeket, hanem nyugodtan kimondhatjuk, hozzájárult ezek megőrzé-

séhez, fennmaradásához. Sőt, vannak olyan esetek is, amikor a gazdálkodás biz-

tosít a természetvédelmi célok megvalósítása számára kedvező feltételeket.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Reményeim szerint a mondandómból, illet-

ve annak megfogalmazásából érezték azt, hogy a természetvédelemnek, ha a 

múltban nem olyan lett volna – bár szerintem olyan volt –, akkor a jövőben min-

denképpen olyannak kell lennie, amely azokban a térségekben, ahol ennek az 

adottságai megvannak, együtt él az agrártevékenységgel, a vidéki lakossággal, és 

részévé válik a mindennapjainknak, annak a tevékenységi körnek, amelyet a vi-

déki lakosság folytat. Hiszen ez egyrészt hozzájárulhat anyagi előnyök megterem-

téséhez, másrészt pedig emberi kötelességünk azokat a természeti értékeket meg-

őrizni, amelyeket az elmúlt évszázadok során az előttünk járó generációk meg-

őriztek számunkra. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint az utánunk következő 

generációk számára megőrizni, de ezt széles, az eddiginél sokkal szélesebb össze-

fogásban kell megvalósítani. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr beszámolóját. Most jelezni sze-

retném a tisztelt megjelenteknek, hogy a bizottságunk előzetes döntése alapján a 

kormányoldal részéről és az ellenzék oldaláról is egy országgyűlési képviselő fel-

szólalására kerül sor. A kormányoldalról dr. Orosz Sándor képviselő úr, bizottsá-

gunk alelnöke szól hozzánk.  

9.7.2.4. Orosz Sándor hozzászólása 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnos egyéb el-

foglaltságaim miatt arra nyílik csak lehetőségem, hogy megfogalmazzak néhány 

gondolatot, és utána mennem kell tovább, de azt gondolom, nagyon fontos, hogy 

erre a mai nyílt napra sor kerül, és nagyon fontos, hogy Önök is tudják, tudhassák 

az ezekben a kérdésekben döntéshozatalra jogosultak egyes kérdésekhez való 

hozzáállását, viszonyát, véleményét.  

Csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ez már tény. Az azonban még kérdés, 

hogy vajon az agrárpolitikai gondolkodásban azok vannak-e többségben, akik az 

Európai Unió múltbéli, avagy azok vannak-e többen, akik az Európai Unió jövő-

beni agrártámogatási rendszerét tartják kívánatosnak. Egyértelműen szeretném 

rögzíteni, miközben ezt a kérdést természetesen fel kell oldani, hogy a ma kor-

mányon lévő két párt koalíciója – hiszen ugyanaz a két párt van ma kormányon, 

mint amelyik 1997-ben is volt, a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokra-

ták Szövetsége – egyértelműen rögzítette abbeli elkötelezettségét, hogy Magya-

rországon olyan mezőgazdaságot akar, amelynek, túl az ágazat szereplői jövede-

lemigényének teljesítésén, túl az élelmiszer-ellátáshoz fűződő érdekeken, emi-

nens feladata, funkciója a vidék népességmegtartó képességének és a természet 

állapotának jobbítása. E többfunkciós mezőgazdaság mellett tette le a voksát 

1997-ben az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény elfogadásával ez a koalí-

ció, amely céljait, szándékait tekintve egyezik az Agenda 2000 által megcélzott 

közösségi agrárpolitika módosítási irányával. Ennek az álláspontnak a napi meg-

nyilatkozásaként, látható módon elindult – bár hitünk szerint későn – a Nemzeti 

Agrár-környezetvédelmi Program is, okozván bizonyos fejtöréseket, de erre a vé-

gén szeretnék kitérni.  

Azt gondolom, ezen elvi álláspont rögzítése mellett szembe kell nézni 

azzal a ténnyel, hogy az a kérdés, amit az elején feltettem, napi kérdés. Napi kér-

dés a gazdálkodó, napi kérdés az igazgatás szintjén, és napi kérdés a beterjesztett 

törvényjavaslatok értelmezésének a szintjén is. Azt gondolom, hogy a döntésho-

zatal, a természetvédelem, a gazdálkodás nem minden szereplője ért egyet azzal, 

vagy gondolja ugyanazt, amit az előbb említettem. Mondhatnám, napi gerjedel-
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mekben jelen van a vágyakozás az Európai Unió valamikori támogatási rendszere 

irányában. Ezt egy példán szeretném bemutatni, és ezáltal aktuális információkat 

is szeretnék adni. Említette Haraszthy államtitkár úr is, hogy a ház előtt van a 

környezetvédelemről és a természet védelméről szóló törvény aktuális módosítá-

sa. Ezzel összefüggésben négy szempontot is említhetek.  

Az egyik és nagyon fontos dolog, hogy vége lesz annak az alkotmányos mu-

lasztásnak, amely három kormány időszakán nyúlik át, nevesen megszületik az a 

kormányrendelet, amely a természetvédelmi törvény kártalanításra vonatkozó rendel-

kezéseinek ad tartalmat. Ez az egyik nagyon fontos kérdés, de meggyőződésem – 

meggyőződésünk – szerint eltörpül az összes többi között.  

Ugyanis – és ez lenne a második pont – a lényeg nem ez. A lényeg az 

ösztönzésen van. A lényeg azon van, hogy lehessen közös célt tételezni, lehessen 

arra szerződni, a természetvédelmi és a gazdálkodó köthessen olyan alkut, hogy 

mit és hogyan kíván megvédeni, és hogy ennek mi az az értéke, amely egyébként 

adott esetben a gazdálkodónak semmilyen más bevételéből nem térül meg. A lé-

nyeg tehát az ösztönzésre kerülne.  

Nagyon fontosnak tartom – és lényegét tekintve ez lenne a természetvé-

delmi törvény módosításával kapcsolatos harmadik gondolat –, hogy ne a korlá-

tozó jogszabályok kényszerből való betartása legyen Magyarországon a termé-

szetvédelem, hanem az legyen a természetvédelem, hogy a kitűzött közös célt do-

tálja az állam. Két ok is van, ami miatt fontos ez a hangsúlyváltás, és ennek a 

pontos megfogalmazása az egyik kérdés, ami miatt még nem került szavazásra a 

Ház elé ez a törvény. Tehát két ok van, ami miatt ez a hangsúlyváltozás fontos. 

Az egyik: gondoljuk végig, hogyan lehet úgy építkezni, hogy folyamatosan csak 

azt hallja az építőmester, hogy ezt sem csinálhatod, ezt sem csinálhatod, ezt sem 

csinálhatod. A végén azt mondják, jó, ha nem tudtad felépíteni a házad, akkor 

odaadjuk azt a pénzt, amit esetleg a kötbér teljesítése miatt neked ki kellett fizet-

ni. Ez nem előremutató. Kártalanításokkal, korlátokkal nem lehet építkezni. A cél 

nem az, hogy a gazdálkodótól védjük meg a természetet. A fenntarthatóság az 

ember élőhelyvédelmét jelenti, a mezőgazdálkodó embernél is. A lényeg, hogy ő 

is el tudja ebben helyezni magát. Ennek megfelelően, ha az ő aktív tevékenységé-

ért – ahol az aktivitás adott esetben bizonyos értékek megőrzésében jelenik meg – 

kap dotációt, ez mindenképpen előremutató az ő szempontjából. 

A másik – nem kevésbé fontos – szempont: az Európai Unióban nem 

szokás a jogszabályok betartásáért támogatást adni. Márpedig, nekünk forráshiá-

nyunk van. Forráshiányunk van a vidékfejlesztésben, a gazdaságban, a természet 
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védelmében, mindenhol. Ennek megfelelően egy megállapodáson nyugvó, közös 

célt feltételező szisztéma alapján, amelyik nem a jogszabály korlátozó erejére 

épül, hanem az egyébként az Európai Unió által is elfogadott fontos cél érdeké-

ben folytatott közös tevékenységről szól, azt gondolom, bátrabban lehet hosszú 

távon számítani a támogatásra. Ez a támogatás nem rossz arányú, hiszen a 2006-

ig terjedő időszakra szólóan ez azt jelenti, hogy egy magyar forinthoz – most még 

az eurózónának nem leszünk tagjai, tehát euróra nem érdemes átszámítani – négy 

Brüsszelből származó forint érkezik.  

Nagyon fontos kérdés, hogy kire is terjedjen ki mindez. Láttam a kivetítőn, 

hogy mezőgazdaságról és erdőgazdaságról szól. Minden olyan, egyébként ebbe a két 

kategóriába szélesen beleértelmezett ágazatra gondolunk – mezőgazdaság, erdőgaz-

daság, nádgazdaság, vadgazdaság, halgazdaság –, amelyikre igaz az, hogy tevékeny-

ségével, aminek egyelőre leggyakrabban a zöld szervezetek csak a környezetszennye-

ző voltára hívják fel a figyelmet, ugyanakkor mégis az a helyzet, hogy ezeknek a te-

vékenysége a természet folyamatos javítását, illetőleg folyamatos újratermelését is 

jelenti egyidejűleg. Mindezekben való megállapodás lehetőségét kívánjuk megterem-

teni ebben a törvényben.  

Természetesen, mint tudjuk, a Nemzeti Fejlesztési Tervet végső soron el 

fogják fogadni Brüsszelben is, ebben a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Prog-

ramot is biztosan jóvá fogják hagyni, bízunk benne, hogy az általunk szándékolt 

lehető legszélesebb értelemben. Az is biztosnak látszik azonban, hogy 2004. egy 

átmeneti esztendő lesz, hiszen májusban léptünk be, ennek az évnek a költségve-

tését tavaly határoztuk el, és úgy néz ki, hogy szeptembertől fog tudni indulni ez a 

bizonyos elfogadott program. A Magyar Szocialista Párt ezen ügyekkel foglalko-

zó munkacsoportjának álláspontját tudom elmondani, hiszen még erre hivatalos 

felkérést nem kaptunk. Álláspontunk szerint nem eshet ki egyetlen nap sem 2004 

vonatkozásában sem a támogatás alól. Nem eshet ki, mert azt gondolom, hitelét 

veszíti mind az Európai Unióhoz való csatlakozás, mind pedig az üggyel való 

foglalkozás, ha ilyen nagyon szűkkeblűen értelmezett költségvetési szempontok 

is befolyásolhatják. 

Azt gondolom, az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán szólni kell 

arról is, hogy ezek a mostani törvényhozási lépések nem jelenthetnek kirakatpoli-

tikát. Nagyon fontosnak tartom, hogy az az alapkérdés, hogy az Európai Unió 

múltjához vagy jövőjéhez kívánunk-e agrárpolitikai értelemben csatlakozni, egy-

értelműen dől el ez utóbbi mellett. A jövője mellett kívánunk voksolni, amely 

egyidejűleg feladatot is jelent. Jelenti azt a feladatot is – és azt gondolom, az eu-
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rópai parlamenti választások előtt erre is érdemes felhívni a figyelmet –, hogy 

megválasztott képviselőink nemzeti színekben ezt a politikát kell, hogy képvisel-

jék minden döntéshozó fórumon az Európai Unióban. Azt gondolom, nem le-

szünk egyedül. 

Engedjék meg, hogy egy idézettel zárjam: „Polgáraink üzenete félreért-

hetetlen, készek támogatni gazdálkodóinkat és a vidéki területeket, amennyiben 

tiszta környezetet, biztonságos és minőségi élelmiszereket, vagy az állatok jólétét 

kapják cserébe. Pontosan ezen az úton kívánunk haladni” – mondta ezt Franz 

Fischler. Ezt vallom magam is, és abban reménykedem, hogy önökön kívül a ma-

gyar döntéshozók és a gazdálkodók egyre nagyobb hányada is. Köszönöm fi-

gyelmüket.  

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Most Gyapay Zoltán képviselő úr 

következik, bizottságunk ellenzéki tagja.  

9.7.2.5. Gyapay Zoltán hozzászólása 

Tisztelettel köszöntöm a tanácskozás valamennyi résztvevőjét. Tisztelt 

Hölgyeim és Uraim! Turi-Kovács Béla elnök úr arra kért, hogy ne politikusként 

szóljak Önökhöz, hiszen arra ott van a bizottság, vagy a másik ülésteremben az 

Országgyűlés nyilvánossága. Főleg ne beszéljek kormányzati felelősségről, vagy 

kormányzati felelőtlenségről, vannak neves előadóink a kormány részéről, Önök 

pedig el fogják dönteni, hogy melyikről van szó. Arra is kért az elnök úr, hogy ne 

is a szakmáról beszéljek, hiszen Önök nálunk sokkal jobban tudják a szakmát, és 

ezen a területen is neves előadóink vannak, hanem ismerve azt, hogy magam 

alapvégzettsége középfokú növénytermesztő, állattenyésztő, és egy kis község 

polgármestere vagyok, valami életközeli dolgot próbáljak megosztani Önökkel.  

Kihasználva azt, hogy polgármester vagyok Veszprém megyében, ebben 

a minőségben szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel. Őskü községet – 

egy 2300 lakosú települést – vezetem, a Balaton északkeleti csücske fölött, már 

nem a Balaton-felvidék, még nem a Bakony, valahol a kettő között egy karsztos, 

nehezen művelhető területről van szó. Környezetvédelmi bizottsági tagként na-

gyon fontos szerep hárul talán kicsit rám is, hiszen a karsztról mindenki tudja, 

hogy akadálytalanul bemosódhat valamennyi szennyeződés abba az ivóvízkincs-

be, amely lakóhelyem környékén, Közép-Európa talán legnagyobb ivóvíz-, 

karsztvíz-készletét jelenti.  
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Említettem, hogy sivár talajról van szó, ahol valamikor régen a gazdák 

késhegyig menő küzdelmet vívtak minden egyes olyan területért, amely egyálta-

lán megművelhető. Arról, hogy tömegtermelést vagy minőségi termelést folytas-

sanak, vitát nem is volt érdemes folytatni. Egyáltalán, valahogy gazdálkodni kel-

lett tudni, valamit kellett tudni termelni. Ehhez hozzájárul az is, amit Haraszthy 

államtitkár úr úgy fogalmazott, hogy „természeti védettséggel sújtott” területek is 

vannak. De ezt természetesen idézőjelben mondta, hiszen ennek pont a fordított-

járól van talán szó. Az árvalányhaj hazájából érkeztem ide Önök közé, ahol talán 

éppen ez lehet a jövő, ha megtaláljuk annak a módját, hogy a természeti értékein-

ket és a mezőgazdasági lehetőségeinket, párosítva a környezetvédelmi feladata-

inkkal és lehetőségeinkkel, hogyan tudjuk ötvözni.  

Ma már itt nagyon sokszor elhangzott a „többfunkciós” szó, hadd ne em-

legessem én is, de mi ott, azon a környéken nagyon várjuk, hogy a Natura 2000 

területei végre ki legyenek jelölve, ahol talán egyszer elkezdhetjük azt a gazdál-

kodást, amely ugyan soha nem fog tömeget termelni, de talán minőségi termelést 

jelenthet úgy, hogy közben a természeti értékeinket meg tudjuk őrizni. Nehéz tal-

pon maradni a mezőgazdaságban élőknek ezen a környéken.  

Az előző évszázadunk húszas éveiben, amikor iparosítás kezdődött a 

környéken, pont a mezőgazdasághoz kötődő iparosítás, a Péti Nitrogénművek 

Részvénytársaság műtrágyagyártási technológiájának a meghonosítása indult 

meg, majd később a nehézvegyipar, éppen a növényvédő szerek gyártása. Azaz, 

ahol a legnagyobb az ínség, a legközelebb a segítség, a mezőgazdaságból nem 

nagyon lehetett megélni, az ipar adott igazából munkát, keresetet és kenyeret az 

embereknek. 

Vannak, akik őseik jussát nem adják, és amit visszaszereztek, azon meg-

próbálnak gazdálkodni, de a legtöbbnek beletörik a bicskája, néha az ekéje is eb-

be a talajba. Rajtunk az segíthetne, ha végre meg tudnánk valósítani azt, amit az 

Európai Unió lehetőségei nekünk biztosítanak. Igazából rajtunk, magyarokon mú-

lik, hogyan tudunk ennek teret szerezni. Tehát várjuk a Natura 2000-et és az ag-

rár-környezetgazdálkodási rendszereket, de csöndben hozzáteszem, a gazdák iga-

zából az ezekhez kapcsolódó kifizetési rendszert várják, hiszen meg is kellene 

tudni élni ebből a természetközeli gazdálkodásból, amelyet meg kell teremteniük, 

hiszen ez az egyedüli útja annak, hogy a jövőben valami szép is várjon ránk.  

Talán itt kapcsolódhatna hozzá a „tájtermelés” szó. Ha végre egyszer 

úgy alakul a támogatási rendszer, hogy az adott területekhez illő, a táj, a talaj által 

az adott helyszínen mindig megélő növények termesztéséből is meg lehet élni, 
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akkor azt hiszem, meg fogjuk tenni azt a kötelességünket, ami egyáltalán a lehe-

tőségünkben áll. Ezeknek a terményeknek az előállítása során csak a minőség le-

het az, amely a mi környékünkön szóba jöhet, de figyelve ezt a tanácskozást, az 

elhangzottakat, és egyáltalán az életet, csak a minőség jelentheti a magyar embe-

rek, a magyar gazdák számára a jövőt.  

Hadd hangsúlyozzak ki egy szót a minőségen túl, hiszen a magyarországi 

adottságok – nem az én környékemen, ahol lakom, hanem úgy általában – nagyon 

jók a minőségi termelés alapjaként, de marketingje is legyen a dolognak. Termel-

ni nagyon sokan tudnak, minőséget is nagyon sokan tudnak előállítani, ország-

szerte, Európa-szerte és világszerte is. Nagyon jó marketingmunkát kell ahhoz 

végezni, hogy ezek a jó minőségű termékeink eladhatók legyenek.  

A szó, amit hangsúlyozni szeretnék, a „hungarikum”. Nem tudom, isme-

retes-e önök előtt, hogy a rengeteg termékünk, terményünk közül, amely 

hungarikum lehetne, mindössze három hungarikum van hivatalosan az Európai 

Uniónál elfogadtatva. Rengeteg lehetőségünk van kihasználatlanul. Négy évig 

dolgoztam egy irodában és a környezetvédelmi bizottságban Kalocsa környéké-

nek képviselőjével. Hölgyeim és uraim, a kalocsai paprika nem hungarikum. Na-

gyon sok feladata van a politikusoknak, gazdáknak, mindenkinek, és majd azok-

nak a politikusainknak, akik az Európai Unióban, az ottani parlamentben is kép-

viselik a magyar érdekeinket. Nagyon komoly felelőssége van a kormánynak, és 

ami ma még nem hangzott el, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-

umnak kellene itt kulcspozícióban lennie. Azt látom, hogy óriási csatát vívnak a 

Külügyminisztériummal. Próbálkoznak egy-egy hungarikum áterőltetésével, hogy 

ugyan már, vétessék fel az Európai Unióban ezeket, de – elnézést a kifejezésért – 

„lepattannak” a Külügyminisztériumról. Nagyon sok feladat, felelősség és mun-

ka vár azokra, akik megpróbálják majd a hungarikumokat elfogadtatni. Hiszen 

ezeknek már most nevük van, ezeket már most kitűnő minőségben tudjuk, tudják 

a gazdák előállítani, nem kell semmi különlegeset csinálni, csak egy egyszerű jo-

gi aktusnak érvényt kell szerezni, küzdeni kell az érdekeinkért.  

Ha már szót ejtettem arról, hol élek, és milyen nehéz talajviszonyok van-

nak azon a környéken, volt szerencsém elnök urat helyettesíteni a tízéves nemzeti 

erdőprogram egyik előkészítő konferenciáján Sopronban. Remélem, azokon a te-

rületeken, ahol a mezőgazdasági termelés, a termények előállítása nem igazán 

működhet sem mennyiségi, sem minőségi szempontból, ott az erdőfejlesztési 

program megalapozhatja a földtulajdonosok jövőjét. Ami engem ott mellbevá-

gott, hogy utána egy idős – nyugdíjas – professzorral beszélgetve azt hallottam, 
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hogy Magyarországon nem gyakorolják az úgynevezett szálalásos technológiát az 

erdők kitermelésében. Ismerik a tarvágást, és kész. A gazdáknak nyilván egysze-

rűbb kivágni mindent, és utána újat telepíteni, és várni, míg megnő, de hogy ezt 

nem is tanítják a magyar fa- és erdőtermesztéssel foglalkozó iskolákban és egye-

temeken, azért mégiscsak borzalom! Nem is tanítják, hölgyeim és uraim! Renge-

teg a feladat, csak egy példát akartam mondani, hogy nagyon sok a teendő, és eb-

ben az oktatásnak is nagyon komoly szerepe van. 

Még egy dolgot hadd említsek Önöknek, mert az időm szűkre szabott. 

Egy talán kicsinek tűnő, de nagy szegmenssel hadd foglalkozzam a gazdálkodók 

köréből, sok kicsi sokra megy jelszóval. Ezek a kis háztáji, kert, szőlőterületek 

tulajdonosai, mint például én is. Én egy Őskü környéki és egy badacsonyi szőlő 

boldog örököse vagyok. Nagyon sok feladata van egy szőlőtermesztőnek. Höl-

gyeim és uraim, nekem nem borpincém, hanem egyszerűsített boradóraktáram 

van, a vám- és pénzügyőrséggel is viaskodni kell időnként, nemcsak a természeti 

elemekkel.  

Szeretném jelezni Önöknek, hogy akik nagyon sokat tehetnek a tájékoz-

tatásban, felvilágosításban és a különböző technológiák elterjesztésében, a külön-

böző társadalmi szervezetek, a gazdakörök és kertbarát-körök neves előadókon 

keresztül próbálják meghonosítani azokat a lehetőségeket és technológiákat, nö-

vénytermesztési formákat, amelyek nélkül ezek nem mehetnek. Támogassuk őket 

is, és gondoljunk rájuk is, amikor az Európai Unió támogatási politikájához kap-

csolódva mi is kialakítjuk a saját nézetünket.  

Miután magam is tagja vagyok az ősküi kertbarát-körnek, tudom, hogy a 

kertbarát-körök jelszava a „művelődj, kertészkedj, barátkozz” hármasa. Hadd kö-

szönjek el ezzel a három szóval Önöktől: művelődj, kertészkedj, barátkozz! Kö-

szönöm szépen a figyelmet.  

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő előadó dr. Lenkovics Barnabás, 

az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, megadom a szót. 

9.7.2.6. Lenkovics Barnabás hozzászólása 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Furcsa módon a jövő generációk ombuds-

manjaként, mert az általános biztos az is, néhány olyan gondolatot szeretnék fel-

vetni, amely lehet, hogy anakronisztikusnak tűnik. Mégis, érzésem szerint a XXI. 

század legfontosabb gondolatai lesznek.  
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A célom az, hogy ennek a tanácskozásnak egyfajta hátterét, gondolati kö-

zegét vázoljam fel. Mahatma Gandhi írt arról, hogy amikor az angol posztóipar 

megjelent a gyarmatosítás révén Indiában, akkor néhány év alatt 60 millió ember 

vált földönfutóvá. Városi utcai koldusokká lettek, mert az iparosítás kihúzta a lá-

buk alól az életteret, a ruhaipar nyersanyagtermelését, a fonó- és szövőipar kéz-

művességtől, a kelmefestőkig, szabókig bezárólag. Akkor mondta azt – kezében a 

rokkával, járva a vidéket –, hogy „Tömegtermelés helyett termelő tömeget aka-

rok!” Azt is hozzátette, hogy „A természet elég gazdag ahhoz, hogy minden em-

ber szükségletét kielégítse, de nem elég gazdag ahhoz, hogy minden ember gaz-

dagság iránti vágyát kielégítse.” Különösen a mai luxusfogyasztásra, pazarló fo-

gyasztásra utalva azt hiszem, száz százalékban aktuális minden szava.  

A másik gondolat a kisüzem-nagyüzem vita, ez örök probléma. Veres Pé-

ter 1947-ben „A paraszti jövendő” című munkájában hosszasan foglalkozik ez-

zel, egy átfogó nemzetgazdasági stratégia részeként. Idézi Buharint, a nagy szov-

jet agrárpolitikust – akit később Sztálin azért kivégeztetett –, aki azt mondta, 

hogy a nadrágszíj-parcellás kisüzemeknek vége, hiszen a nagy kombájnok, trak-

torok nem tudnak megfordulni azokon a földeken. Veres Péter azt írta: „Akkor 

gyártsunk pici traktorokat!” Ő egy íróember, művészember, érzékeny lelkű em-

ber, ráadásul paraszti származású és politikus is volt. Szeretnék ilyeneket látni itt.  

Ehhez kapcsolódik az a kérdés, amely a tulajdoni struktúrát érintette. A 

földosztás – 1945-ben – a nagybirtokrendszert úgy számolta fel, hogy egyúttal a 

tulajdonviszonyokat demokratizálta. Mert a tulajdon szétosztása a demokratikus 

hatalom szétosztása. Vagyis, a földosztás egyúttal hatalomosztás – volna. De aki 

struktúrában gondolkodik, annak tudnia kell, hogy ha a tulajdon koncentrálódik – 

legyen az föld, ipar vagy kereskedelem –, akkor a demokrácia is torzul. A gazda-

sági hatalom mindig maga alá gyűri a politikai hatalmat.  

A következő ilyen kérdés szorosabban az öko- és bioszemlélethez kap-

csolódik. Konrad Lorenz „a civilizált emberiség nyolc halálos bűne” között emlí-

ti a természeti javak felélését, elpusztítását, elpazarlását. Mit hoz példaként? Egy 

ötezer éves indiai faluközösséget, ahol körülbelül 800 fővel ugyanazon a helyen, 

ugyanolyan területen gazdálkodik, és egészségesen, a biológiai, természeti kör-

forgás, a természeti élet szerves részeként az emberi élet fenn tudott maradni, és 

nem pusztította el a környezetét. Emberszámban, tehenek számában, a lábas jó-

szágok számában, mindenben kiegyensúlyozottan, mindig, amennyit elvesz a 

természettől, annyit visszaad.  
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Ernst Schumacher írt egy könyvet: „A kicsi szép!” A kicsi az a kistulaj-

don és a kisgazdaság. Miért? Mert emberléptékű, mert kreativitást segítő, a tulaj-

donost, a gazdálkodó embert folytonos megoldásokra készteti, és környezetbarát.  

A tőkés társaságok világuralma – hogy az ellenpéldát mondjam. A riói ál-

lamközi konferenciával – a riói sokféleségi egyezményt ott fogadtuk el – párhu-

zamosan zajlott egy engio, azaz civil, nem kormányzati szervek konferenciája, és 

elfogadták a Föld kiáltványát. A Föld kiáltványában azok a gondolatok, amelye-

ket itt kisüzemről, termelő tömegekről, természeti életről, egyensúlyról elmond-

tunk, mind benne van. A lényege az: gondolkodj globálisan, de cselekedj lokáli-

san. Annál jobban cselekedni, minthogy a saját gazdaságában, a saját falujában, 

annak határában, azt gondosan őrizve, megóvva cselekszik valaki, nem lehet. Ar-

ra kell a legnagyobb ösztönzés. Természetesen ez összefügg a helyi, közvetlen 

demokrácia igazgatásával, a helyi közösségek összetartó és megtartó erejével, 

ahogyan Tamási Áron írta: „Az ember azért születik a világba, hogy valahol ott-

hon legyen benne.”, és természetesen a saját otthonára, szülőföldjére, anyaföldjé-

re vigyáz a leggondosabban az egyes ember. 

Na, ebben az értelemben a jövő generációk élethez való jogáról van szó, 

és hogy visszacsatoljak ahhoz, amivel indultam, azaz, amikor az emberi élet ter-

mészeti alapjának a védelméről beszélünk, akkor agrárstratégiáról, környezetstra-

tégiáról, társadalomstratégiáról, jövőstratégiáról, jövő generációkról beszélünk.  

Hankiss Elemér nemrég egy előadásban arról beszélt, milyen legyen az 

Európai Unió. Tízféle variációt felsorolva, az egyikről azt mondta, van olyan 

koncepció, hogy „skanzen Európa”. Senki nem értette, hogy jön ez ide. Itt jön az, 

amiről említést tettem, hogy talán anakronizmusnak tűnik, holott nagyon szimpa-

tikus. Hallottam itt Aradi Csaba tanár úr nevét, hadd mondjam, amikor a nemzeti 

park művelésére szerződéseket kötött, akkor – mindenki emlékszik rá – milyen 

súlyos vádak érték. Akkor egy szakvéleményre alapozva Meggyesi Balázs állam-

titkár úr megszüntette a fegyelmi eljárást. Annak a szakvéleménynek az volt a lé-

nyege, hogy ez a szerződés egy atipikus szerződés, ilyen még nem volt. Mi volt a 

lényege? Az, hogy nem ő adja haszonbérbe és kér haszonbért, hanem fordítva: 

azok a gazdálkodók, akik ott birkát, szürkemarhát legeltettek, azok azt az ősgye-

pet őrzik meg, annak az a fenntartási feltétele. Vagyis, azok nyújtanak szolgálta-

tást a nemzeti parknak, ezt inkább mintaként kellene ajánlani az összes többinek. 

Na jó, azt én írtam. Köszönöm szépen.   

ELNÖK: Nagyon köszönöm Lenkovics Barnabás hozzászólását, és azt hi-

szem, a kis időtúllépést megbocsáthatjuk, hiszen egyidejűleg a jövő nemzedékek or-
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szággyűlési biztosa nevében is beszélt. Megadom a szót dr. Aradi Csaba úrnak, a 

Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójának.  

9.7.2.7. Aradi Csaba korreferátuma 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés 

számomra, hogy ilyen kérdésekben szólhatok, és nagy gond is, hiszen végignéz-

tem azokat a papírokat, amelyeket az asztalokra kihelyeztek, és azok a dolgok, 

amiről beszélnem kell, többségében terítékre kerültek, illetve terítékre fognak ke-

rülni.  

Más szemléletből indulnék ki, az ökológus oldaláról nézném ezt a kér-

dést. Hiszen valójában ugyanazok az alapok vezérlik a mezőgazdaság és a termé-

szetvédők gondolkodását a mindennapi munkájukban. A tájban gondolkodó em-

ber mindig a tájban működő folyamatok egységéből indul ki. A gazdák gondol-

kodásában ezért a természetvédelem és az agrárium teendői lépten-nyomon ösz-

szekapcsolódnak. Közös érdek, az agrárium és a természetvédelem érdeke, hogy 

a pusztító uniformizálódás ellen felvegyék a harcot. Az uniformizálódás ellen, 

amiről Juhász Nagy Pál ökológusunk „Az eltűnő sokféleség” című, kitűnő mun-

kájában szólt.  

A természetvédelem csodálatos feladat, hiszen az együvé tartozók sokfé-

leségének megőrzéséről – szintén hadd idézzem Juhász Nagy Pál szavait – „a te-

remtő sokféleségről” gondolkodik. Ez a teremtő sokféleség szolgáltatja az agrár-

fejlődés alapját, és szolgáltatja a természetvédelem legszebb feladatát. Ha a ter-

mészeti értékeink sorsáról gondolkodunk, a tájban gondolkodó ember mindig el-

jut arra a következtetésre, hogy a Föld természeti rendszerének sorsa döntően at-

tól függ, mi fog történni a gazdasági tájban, tudunk-e békésebben, szelídebben, 

harmóniában együtt élni a természeti elemekkel. Magyarország természeti értéke-

inek sorsa is döntően függ ettől, hiszen a védett terület kevés ahhoz, hogy min-

dent megőrizzünk. Ahhoz a védett területeket körülvevő tájban kell szelídebben 

gazdálkodnunk.  

A természetvédelem valójában a gazdasági táj háborgó tengerében lévő 

élőhely-szigeteket próbálja megőrizni. Ezeknek az élőhely-szigeteknek a megőr-

zése akkor lesz hatékony, ha csillapítani tudjuk e gazdasági táj tengerének hábor-

gását, hogy az ne habolja el ezeknek az élőhely-szigeteknek a partját. Valójában 

ez a terület az, ahol a természetvédelem és az agrárium feladatai összekapcsolha-

tók. Hiszen mindkét szakterület tájléptékben gondolkozik. Nekünk biztosítani 

kell az agráriumban – és ez csak az agráriummal közösen tehető – a gazdasági táj 
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biológiai átjárhatóságát annak érdekében, hogy ezek az élőhely-szigetek, amelye-

ket ma őrzünk, ne legyenek elszigeteltek egymástól. Ezt úgy tudjuk feloldani, 

hogy ökológiai folyosók, ökológiai hálózatok jönnek létre, amelyek alapját egy 

agrár-környezetvédelmi program kitűnően tudja biztosítani. 

Gondolkodnunk kell a tájban működő folyamatokról, de sajnos ma, még 

természetvédelmi oltalom alatt álló területeken is, a természet, a teremtő sokféleség 

erői helyrajzi számok és művelési ágak csapdájában vergődnek. Ezeket a csapdákat a 

természetvédelmi oltalom alatt álló területeken fel kell oldani. Ha végigutazunk az 

országon, lépten-nyomon láthatjuk, hogy a mezőgazdasági táj milyen vonzerőt jelent 

a természeti értékek, a fokozottan, szigorúan védendő értékek számára is. Ezek ebben 

a gazdasági tájban veszélyben vannak, de ennek a veszélynek a súlyát oldani lehet; 

erre is kitűnő lehetőség egy ország területére kiterjedő, a legérzékenyebb területeket 

külön kezelő agrár-környezetvédelmi program.  

A természetvédelem a hagyományos földhasználati formákat beemelte a 

természetvédelem eszköztárába, a természetvédelmi kezelés eszközei közé. A 

Hortobágyon, amerre elég gyakran megfordulok, nem fűnyírógépet kell tologatni. 

A legszebben, a legjobban a szürkemarha, a racka, a ló tartja fönn ezt a gyepet. 

Ez teremti meg az alapját annak, hogy fönnmaradjon az a csodálatos szőttes, az a 

csodálatos mozaik szerkezet, ami a természeti gazdagság forrása. A természetvé-

delemnek éppen ezért át kell formálnia a szemléletét. Ma sokkal inkább az 

együttműködésről, a partnerség kérdéséről kell gondolkodnunk. Sőt, talán ezt 

még fokozni is lehet, az egymásra utaltság érzését kell fölfedeznünk, és az agrár-

gazdálkodókkal ott, a Hortobágy környékén közös programokat kell indítanunk 

az ő érdekükben és a saját érdekünkben is.  

Hogyan képzelem én el például ebben a tájban ezt a munkát? Egy körül-

belül 180 ezer hektárnyi területen olyan agrár-környezetvédelmi programot kell 

kiteljesíteni, ami kíméletesebb gazdálkodást, ahogy ma mondjuk, ökológiai vagy 

biogazdálkodást valósít meg, és szeretnénk, ha gazdag mezőgazdasági vállalko-

zók, gazdag farmerek vennék körül a Hortobágyot, akik legelő jószágaikat a 

pusztára hozzák. Valamikor a '30-as évek derekán 36 ezer szarvasmarha legelt a 

Hortobágyon. Most a mélyponthoz képest nagyon sok van már, a mélyponton 

nem ért el a 3 ezret, most 8 ezer körül van a szarvasmarha létszám. Dehát az ak-

kori 36 ezerhez képest ez még nagyon kevés. Ahhoz, hogy természetvédelmi 

szempontból jól legyen működtethető ez a táj, legalább 15 ezer szarvasmarhára 

lenne szükség.  
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A gazdag mezőgazdaságra azért van szükségünk, hogy azokon a tanyákon, 

amelyek ma bizony elég csúnyán néznek ki, olyan helyzet alakuljon ki, hogy ezek az 

építmények is kiállítási kondícióba kerüljenek, olyanba, ami méltó egy világörökségi 

terület rangjához. Ebben a tájban, ha a táji adottságokat, a természetvédelmi lehetősé-

geket és az agrárlehetőségeket nézzük, azt tapasztaljuk, hogy valójában alig kell töb-

bet elvárni a mezőgazdaságtól, saját magunktól, mint amire a józan ész is int bennün-

ket. Nagyon sokszor, ha a természetvédelem és a gazdálkodás, egy újságíró szavát 

hadd használjam, „csikorgó” együttműködését nézzük, ez feloldható, tényleg part-

nerséggé oldható. A „csikorgás” nagyon sokszor abból származik, hogy nem vesz-

szük észre, a feladatok valójában közösek. 

Egy Natura 2000-es rendszert nem a természetvédelemnek kell megte-

remtenie, természetesen nagyon fontos, alapvető feladatai vannak ebben, de ez 

Magyarország kötelezettsége. Ha ezeket a dolgokat megértjük, és az együttműkö-

dés szorosabbá válik az agrárium és a természetvédelem között, ami, hadd ismé-

teljem, egy jól működő agrár-környezetvédelmi programban tökéletesen megfo-

galmazható, azt hiszem, hogy a konfliktusok, görcsök oldódnak, és egy idő után 

egy ilyen, általunk megálmodott tájban a természetvédelem és az agrárium 

együttműködése a felemelkedés forrásává válhat. Köszönöm szépen a figyelmet.  

ELNÖK: Köszönjük szépen, igazgató úr. Egyben akkor most bejelentem, 

hogy Orosz Sándor alelnök úr valóban halaszthatatlan közfeladatai miatt hagy el 

minket. Folytatjuk ülésünket a program szerint. Dr. Vajna Tamásné főosztályve-

zető-helyettes asszony következik, aki egy igen-igen régi zászlóvivője ennek az 

ügynek, persze, ez a régi szó nem korban kifejezhető, csak időtartamban. Meg-

adom a szót, tessék parancsolni! 

9.7.2.8. Vajna Tamásné korreferátuma 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Tisztem szerint már csak össze 

kell foglalnom az előre megadott előadáscímet, azaz hogy milyen tapasztalataink 

vannak természetvédelmi oldalról a nemzeti agrár-környezetvédelmi program ed-

digi két évéről, és hogyan látjuk a jövőt.  

Teljesen világos és tiszta dolog, hogy az Európai Unió közös mezőgazda-

sági politikájának reformjára azért került sor, mert zsákutcába jutott az a mező-

gazdálkodás, amelyik a termelésnövelést, a nagy anyag- és energiaigényű techno-

lógiát támogatta, miközben jelentősen károsította a környezetet, a természeti erő-

forrásokat, ráadásul a túlzott mértékű támogatás feszültséget okozott a világpia-

con. A túltermelés visszafogására volt tehát szükség oly módon, hogy a gazdák 
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kellő jövedelemszintje, a vidék megfelelő ápoltsága, és a környezeti szempontból 

hosszú távon fenntartható mezőgazdálkodás biztosított legyen. A támogatási ösz-

szegek további növelése csak tovább súlyosbította volna ezeket a negatív folya-

matokat. Ezért került sor az Unióban többszöri reformra, amely napjainkban is 

ebben az irányban folytatódik, sőt erősödik. 

A reform lényege, hogy a humán erőforrásokon túl a természeti erőforrások 

fenntartására kell koncentrálni. Ezek a természeti erőforrások: a talaj, a felszíni, a fel-

szín alatti vizek, a tiszta levegő és a biológiai sokféleség. Ezen kívül elhangzott már 

ezen a tanácskozáson a minőségbiztosítás, élelmiszerbiztonság, elfogadható jövede-

lem, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése. Mert miről is van itt 

szó? Arról, amit a nagyapáink, dédapáink pontosan tudtak, anélkül, hogy ökológiát 

tanultak volna, vagy rendszerelméletet, hogy a dolgok összefüggenek egymással, és 

úgy kell hasznosítani a termőföldet, úgy kell művelni, hogy a következő generáció 

számára is meg tudja termelni az ember számára egyik legfontosabb életfeltételt, az 

egészséges táplálékot. Ezt próbáljuk mi, a természetvédelem oldaláról a kor színvo-

nalának megfelelően újrafogalmazni, és szeretnénk egy olyan integrációt elérni, ami-

lyet az Európai Unió gyakorlata kínál nekünk.  

De az integráció jól felfogott érdekünk akkor is, ha nem lettünk volna soha 

uniós tagok, hál'Istennek, azok lettünk! Mindez azt mutatja számunkra, hogy össze 

lehet hangolni a természetvédelmet, a mezőgazdálkodást és a vidékfejlesztést úgy, 

hogy nem kell visszafelé forgatni az idő kerekét, és nem a derékroppantó fizikai 

munkához kell visszaterelni a gazdálkodókat, hanem egy tudásintenzív, agrár-

környezetgazdálkodás elvű földhasználatot lehet és kell tudni megvalósítani. 

Ehhez adtuk azt a muníciót a kollégáimmal, a nemzeti parkoknál dolgozó 

szakembergárdával, a tudományos világgal és természetesen a koordinátor FVM irá-

nyításával, amely a nemzeti agrár-környezetvédelmi program kidolgozásához veze-

tett. Ezen belül is a zonális program az, amire elsősorban fókuszálunk, hiszen a zoná-

lis programban konkrét területek konkrét természeti értékeihez kötöttünk olyan elő-

írásokat, amelyeket nagyon magas összeggel, a korábbi földalapú támogatási gyakor-

lathoz képest jelentősen, négyszeres, ötszörös összeggel tudtunk honorálni.  

A térképen azt láthatják, hogyan jelöltük ki Magyarország területén en-

nek a bizonyos zonális programnak a területeit, az Érzékeny Természeti Területek 

(ÉTT) hálózatát. Nem kívánom felsorolni az induláskori 11, illetve jelenleg már 

15 területet. Ennél sokkal többet jelöltünk ki, de csak erre volt elég az a finanszí-

rozás, ami a 2002-es indítást, illetve a 2003 évi folytatást lehetővé tette. A kör-

nyezetvédelmi tárca akkori vezetője, aki most ennek a bizottságnak az elnöke, állt 
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az élére annak, hogy 2002-ben el is indulhasson ez a program. Nem véletlenül 

tettem a 2002. évi eredmények táblázatában azt a megjegyzést, ami ott van Önök 

előtt is, hogy a környezetvédelmi miniszter az ún. Környezetvédelmi alap célelői-

rányzatból (KAC) a sikeres induláshoz 300 millió forinttal egészítette ki azt a 2,2 

milliárd forintot, amit az akkori kormányzat végül is erre áldozott.  

Az eredmények önmagukért beszélnek Számokat nem akarok mondani, mert 

az időm rövid, de tessék megnézni, a legelső oszlop mutatja, hogy 2003-ban 5321 

pályázat érkezett be, ebből 12 százaléknyi volt az Érzékeny Természeti Területre vo-

natkozó pályázat. Végül sajnos ennek csak a fele nyert, nem azért, mert nem voltak 

jók a pályázatok, hanem mert kevés volt a pénz. Mégis, sikernek lehet mondani, hogy 

153 ezer hektáron, ezen belül 40 ezer hektárnyi Érzékeny Természeti Területen már 

működik ez a program. Felkeltette azt az érdeklődést, amit vártunk, hiszen az volt a 

szándékunk, hogy a gazdák érdekeltségén, a zsebükön keresztül nyerjük meg őket a 

természetvédelem ügyének.  

A következő táblázat a 2003. évi eredményeket mutatja. Felhívom arra a fi-

gyelmet, hogy ez magában foglalja a 2002-ben pályázott gazdák újrapályázását is, 

hiszen 2003-ban is mindenkinek újra kellett regisztráltatnia magát ebben a program-

ban. Túl sok bővítésre ezért nem volt lehetőség, mert igaz, hogy a kormányzat 4,5 

milliárd forintot különített el az agrártárca fejezeti kezelésű előirányzatai között, de ez 

determinációként magában foglalta az előző, 2002 évi kötelezettségeket is.  

Ezek után most a 2003. évi eredményeket ismertetve csak az Érzékeny 

Természeti Területekről beszélek, nem az egészről. A 2003. évi pályázati 

záróadatokat az Földművelésügy és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján ta-

lálhatják meg. A természetvédelem számára az a siker, hogy a 2002 évi 22 ezer 

hektárhoz képest további 18 ezer hektárral nőtt az Érzékeny Természeti Területe-

ken gazdálkodók földterülete, támogatási összegben pedig elvittük majdnem az 

egyharmadát a teljes összegnek. Arra már nem térek ki külön, az oszlopdiagram-

ban jól látható, hogy melyek azok a térségek (elsősorban a Borsodi Mezőség, a 

Duna-völgyi sík, aztán a Szatmár-Bereg, Észak- Cserehát és Dévaványa térsége), 

ahol a gazdák zöme jelezte az együttműködési szándékát. Ebben idén is a nemzeti 

parkok tájékoztató tevékenysége és a nemzeti parkokban dolgozó szakembereink 

munkája van benne, mert ők vitték el ezt az információt személyesen minden 

gazdához, és tették lehetővé a zonális program eddigi sikereit.  

Elmondanám összegzésképpen, hogy jók a tapasztalataink. Nagyon nagy 

örömmel és nagyon nagy készséggel fogadták ezt a programot a gazdák. Nem 

mondom, hogy nincsenek konfliktusok, mert a dolog természete olyan, hogy ez 
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holtig tanulási folyamat mindkét oldalról. Az lett volna az igazán nagy eredmény, 

ha úgy tudtuk volna folytatni az agár-környezetgazdálkodást 2004-ben, hogy akik 

már idáig kifejezték az együttműködési szándékukat, azok  végezhetik továbbra 

is ezt a típusú gazdálkodást.  

Mit várunk 2004-től? Természetesen a szakmai együttműködésünk jó a 

földművelésügy illetékes szakembereivel, de azt várjuk, hogy az elért kondíciók, a 30 

ezer forint/hektár/év támogatás lehetőség szerint növekedjen. Távolabbi célunk pedig 

az, hogy ki lehessen terjeszteni ezt a rendszert az évtized végére legalább egymillió 

hektárnyi ilyen típusú területre. Ez jelentheti azt, hogy tudtunk élni azokkal a lehető-

ségekkel, amit ez a támogatási forma kínált országunk számára.  

A vidékfejlesztésnek csak az egyik pillére az agrár-környezet-

gazdálkodás, nem azonos a vidékfejlesztéssel, de nagyon fontos szegmense, mert 

ez tudja megteremteni azokat az alternatív jövedelemszerzési lehetőségeknek, a 

színvonalas szolgáltatásoknak, idegenforgalomnak, ökoturizmusnak a terepét is, 

melyeken keresztül igenis élhető vidék lesz Magyarországon is.  

Zárómondatként József Attilát szeretném idézni, mert számomra ebben a 

„Nem én kiáltok” című versrészletben az együttműködés és az összefogás az, ami 

mértékadó, amikor azt mondja, hogy „Hiába fürösztöd önmagadban, csak más-

ban moshatod meg arcodat.” Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

9.7.3. Az előre, írásban benyújtott kérdésekre adott válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. És most elérkeztünk a kérdésekhez.  

 

A kérdés címzettje A feltett kérdés 

Turi-Kovács Béla Mikor kapja meg a magyar gazdatársadalom az európai uniós jogait 

(szolgalmi jog, vadászati jog stb.)? 

Kérdező: Bodnár György 

Turi-Kovács Béla Lehetséges-e a növényvédelemről szóló törvény olyan módosítása, hogy 

a döntési és ellenőrzési folyamatban a környezetvédelmi és egészség-

ügyi szempontok a növényvédelmivel azonos súlyt kapjanak, és bizto-

sítható-e a civil szervezetek részvétele ebben a folyamatban? 

Kérdező: Laczó Ferenc 

Turi-Kovács Béla A Buda környéki agglomerációba tartozó települések légszennyeződése 

– a túlterhelt gépjárműforgalom miatt. 

Kérdező: Lajos István 
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Ángyán József Osztatlan közös erdőtulajdon és gyenge minőségű mezőgazdasági föld-

terület erdőtelepítése és támogatása. 

Kérdező: Nagy László 

Haraszthy László A természetvédelmi törvény a védettségből eredő hátrányok – madár-

kár, vidra stb. – kompenzálására nem rendelkezik végrehajtási utasítás-

sal. Ezt mikor pótolják? 

Kérdező: Lévai Ferenc 

Haraszthy László Milyen garanciák egyenértékűek a Vásárhelyi terv kapcsán a vésztározó 

funkció és az NAKP vonatkozásában? 

Kérdező: Sárvári Attila 

Haraszthy László Agrárinnováció a környezetvédelemben témakörben: Hogyan egyeztet-

hető össze a jövedelmezőség kényszere által determinált termelésnöve-

lés a vegyszermentes növénytermesztés és az élelmiszerbiztonság egyre 

növekvő társadalmi igényével? 

Kérdező: Bodó László 

Haraszthy László 1257/1999/EK 16. Cikk szerinti finanszírozás a hazai Natura 2000 terü-

letek (pl. erdők számára); A Natura 2000 területekre kezelési terv vagy 

agrár-környezetgazdálkodási üzemterv készül, illetve honnan biztosítják 

a Natura 2000 finanszírozási hátterét, ha az ÉTT jellegű kifizetéseket 

kívánják megvalósítani? 

Kérdező: Fülöp Gyula és Szilvácsku Zsolt 

Tar Ferenc Kilátások a növénytermesztésben a biotermesztésre, jövője, integrálha-

tósága terén. Dotációba beillesztése, elszámolás módszere. 

Kérdező: Hajdú Mihály 

Tar Ferenc Hol tartanak a szerződéses átigazolások az NAKP-ból az EU agrár-

környezetvédelmi programra? 

Kérdező: Varga Géza 

Tar Ferenc A 75/2004. (V.4.) FVM rendelet szerinti kötelező borászati mellékter-

mék lepárlásra (törköly) vonatkozóan történt-e környezeti hatásfelmé-

rés? 

Kérdező: Rittenbacher Ödön 

Tar Ferenc Milyen konkrét lépéseket tett az FVM a Vásárhelyi terv végrehajtása 

következtében eddigi megélhetési módjuk (szántóföldi gazdálkodás) 

feladására és a természetközeli gazdálkodásra átálló Tisza menti gazdák 

támogatására? 

Kérdező: Bíró Réka 

Tar Ferenc Milyen konkrét lépéseket tesz az FVM a már futó programok me-

nedzsmentjének felállítására és működtetésére? 

Kérdező: Hamar Anna 

Tar Ferenc Hogyan ítéli meg a magyar biotermékek – különösen a biotej – ver-

senyképességét a csatlakozó országok és a régi EU-tagok támogatottsá-
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ga tükrében? 

Kérdező: Ráki Ferenc 

Tar Ferenc Milyen szerepet kapnak a jövőben az agrár-környezetgazdálkodási 

szakértők? 

Kérdező: Fekete Attila László 

Tar Ferenc A környezetgazdálkodási feladatok támogatásának finanszírozására mi-

kor lesznek meg a stabil, kiszámítható lehívási feltételek? 

Kérdező: Sáránszki Miklós és Bacsó Beáta 

Tar Ferenc A falusi vendégfogadás szerepe, támogatottsága az agrárpolitika új irányai-

ban. 

Kérdező: Csáky Csaba 

Tar Ferenc Zonális agrár-környezeti program mikor indul az új feltételek szerint? 

Mekkora a támogatás mértéke? 

Kérdező: Barna László 

Tar Ferenc Mikorra várható az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó pályá-

zati kiírások megjelenése és a kifizetések megvalósulása? 

Kérdező: Szántosi Antalné 

Tar Ferenc Bemutató gazdaság kialakítása címszó alatt (83378/04) hol késnek a 

márciusi és az áprilisi számlák kifizetései? (Lehetetlen helyzetbe hoz-

nak a befejezéssel – intézkedését kérve.) 

Kérdező: Koroknai Zoltán 

 

ELNÖK: Minden jel szerint Tar Ferenc főosztályvezető úr a főszereplő. 

Rendkívül nagy számú kérdést kapott. Arra kérném főosztályvezető urat, hogy lehe-

tőleg tematizáltan, csoportosítottan szíveskedjék ezekre válaszolni. Már most monda-

nám a kérdezőknek, hogy ha valaki nem kapott kielégítő választ, akkor kezdemé-

nyezni fogjuk, hogy megfelelő, akár írásbeli választ is kapjon. Az időkorlátokra való 

tekintettel azonban kérem, legyenek majd figyelemmel arra, hogy a válaszok terje-

delme behatárolt. Megadom a szót Tar Ferenc főosztályvezető úrnak. 

a.) Tar Ferenc válaszai 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy elnök úr említette, számos kérdés ér-

kezett ebben a tárgykörben hozzám. Ez nyilvánvalóan mutatja a téma iránti ér-

deklődést is. Vannak olyan kérdések, amelyekre nem itt adnék közvetlen választ, 

hanem részben írásos választ készítettem, mert nagyon részletes, több alpontból 

álló kérdés érkezett, illetve van olyan kérdés is, amely operatív, napi, személyes 

jellegű ügyet érint, és ezt a program lezárását követően az előtérben az illető úr-
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nak, Koroknai úrra gondolok, nagyon szívesen megválaszolom. Elnök úrnak 

mondom, hogy nagyon nem tudok csoportosítani, minden erőfeszítést megtettem, 

de körülbelül három kérdés az, amit össze tudok vonni, a többi sajnos eléggé elté-

rő területről érkezett.  

A biotermesztéssel kapcsolatosan két kérdés érkezett. Hajdú Mihály úr a 

biotermesztés kilátásairól, jövőjéről és az agrárpolitikában, illetve növényter-

mesztésben való integráltságáról kérdezett. Egy másik kérdés érkezett a bioter-

mékek, különösen a biotej versenyképességével kapcsolatban. Erről hadd mond-

jam el, hogy ahogy az eddigiekben is, már az agrár-környezetgazdálkodási támo-

gatások egyik kiemelt célterülete volt az ökogazdálkodás, a biogazdálkodás. Ezen 

belül mind az átállási időszakban, mind pedig az átállást követő időszakban terü-

leti támogatást biztosítottunk. Az eddigiekben elsődlegesen a növénytermesztés-

nek, 2004-től a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben pedig mind a növénytermeszté-

si ágazaton belül szereplő összes ágazatnak, szántóföldi növényeknek, zöldség-

nek, gyepgazdálkodásnak, gyümölcstermesztésnek, illetve az állattenyésztésnek is 

ugyanolyan céltámogatási rendszere fog működni.  

Az eddigiekhez képest a támogatási mértékek bővülni fognak, tehát na-

gyobb fajlagos támogatásokkal lehet számolni, természetszerűleg figyelembe kell 

venni azokat a szabályokat, amelyeket az Európai Unió támaszt. Ezeknek a támo-

gatásoknak a kiszámításánál a jövedelemvesztési, költségnövekedési és ösztönö-

ző támogatási lehetőségeket egyaránt vegyük figyelembe. Általánosan szólva úgy 

gondolom, hogy a biogazdálkodás, illetőleg az ökológiai gazdálkodás, az ökoló-

giai termékek előállítása a környezetgazdálkodásban a továbbiakban is nagyon 

jelentős szegmens lesz. Különböző stratégiai prognózisok láttak napvilágot az 

Európai Unióban, ahol 10 százalékos nagyságrendben határozták meg azt a mér-

téket, amelyen belül az ökológiai gazdálkodás a teljes agrártermelést tekintve ki-

terjedhet.  

Úgy gondolom, hogy Magyarországon ez a 10 százalékos kiterjedés reá-

lis lehetőség. A mostani fejlettség szintet, a mostani helyzetet és az előttünk álló 

néhány év fejlesztési lehetőségeit tekintve ezt a 10 százalékos nagyságrendet kö-

rülbelül 2008-2009-re elérhetőnek tartom. Ennek azt követően korlátai lesznek, 

behatárolt a további növekedése, hiszen az a fizetőképes kereslet, amely jelenleg 

Magyarországon belföldi piacon alig, külföldön inkább megvan, vélhetően be fog 

szűkülni, illetve ennek a korlátait fogja jelenteni.  

A versenyképesség tekintetében a piaci helyzet külön dolog, hiszen az 

európai közös, egységes piacon ugyanolyan feltételek között kell működni, tehát 
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itt igazából az árképzésben nagy mozgástér nincs. A támogatási lehetőségekről 

azért hadd mondjam el, hogy összevetve az Európai Unió tagállamainak 

ökogazdálkodásra biztosított támogatásait, Magyarországon lesz ettől az évtől 

kezdődően az első vagy az első három legmagasabb érték. Tehát ezen a területen 

semmilyen hátrányt nem fogunk szenvedni, így a támogathatósági lehetőségeket 

figyelembe véve Magyarország ebben a tekinteten mindent meg fog tenni. 

A következő kérdés, amelyet Varga Géza úr tett föl, hol tartanak a szer-

ződéses átigazolások az az NAKP-ról az EU agrár-környezetvédelmi programra. 

Már az előttem szóló Orosz képviselő úr, illetve Vajnáné kolléganő is említette, 

hogy az elmúlt évben az európai uniós csatlakozás előkészítése során egy olyan 

rendszerjavaslat történt, hogy a gazdálkodók, akik már bent szerepeltek a Nemze-

ti Agrár-környezetvédelmi Programban, választhattak, hogy 2004-ben folytatják-e 

már megkezdett programjukat, vagy fölvállalják azt, hogy a korábban megkezdett 

programból kilépnek, tavaly év végén azt lezárják, és az idén induló programba 

fognak átjelentkezni. 

E tekintetben ez az átjelentkezés megtörtént. Abban az értelemben, ahogy 

szerintem a kérdező gondolja, hogy mikor történik meg ennek az átlépésnek a 

konkrét lehetősége, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv elfogadását követően, ami 

reményeink szerint néhány héten belül lezajlik az Európai Unió Bizottsága révén. 

Ennek az egyeztetési folyamatnak a végén járunk. Amennyiben ez az egyeztetés 

lezárul, és a tervet elfogadják, néhány hét múlva meghirdethetőek lesznek ezek a 

pályázatok, és ahogy szintén utalás történt már Orosz képviselő úr által, szeptem-

beri kezdettel az új programok el fognak indulni. 

Felmerült az a kérdés, amire bizonyos tekintetben politikai nyilatkozatot 

tett képviselő úr, hogy ezt a fönnmaradó kieső időszakot valamilyen formában 

kezelni kell. Ennek áttekintése és az erre vonatkozó szakmai javaslat előkészítése 

folyik. Amennyiben ez a politikai szándék megerősödik, illetve megfelelő formá-

ban artikulálódik, akkor azok a gazdálkodók semmiképpen nem járhatnak rosz-

szul, illetve nem szenvedhetnek semmilyen veszteséget, akik ezt a vállalást annak 

idején megtették. 

A következő kérdés, milyen konkrét lépéseket tett az FVM a Vásárhelyi-

terv végrehajtása következtében eddigi megélhetési módjuk, szántóföldi gazdál-

kodás feladására és természetvédelmi gazdálkodásra átálló Tisza-menti gazdák 

támogatására. Bíró Rita kérdése. A Vásárhelyi-tervvel kapcsolatosan nagyfokú 

tájhasználat-, területhasználat-váltás fog megtörténni azokban a térségekben, 

amelyek ennek a tervnek célterületei. Szeretnék arra kitérni, hogy itt a szántóföldi 
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gazdálkodásnak fokozott kockázata volt eddig is, hiszen azok árterületek vagy 

öblözetek, amelyeken az elárasztásnak nagyobb fokú a veszélye, és magában hor-

dozza a szántóföldi gazdálkodásnak egy ilyen jellegű, magas kockázatát.  

Úgy gondolom szakemberként, hogy a tájhasználatnak, illetve a terület-

használatnak ezeket a szempontokat is figyelembe kell vennie, és nem kifejezet-

ten illeszkedik egy szántóföldi gazdálkodás, különösen nem egy intenzív szántó-

földi gazdálkodás a folyómenti területekhez, csak bizonyos korlátozások mellett. 

Ez a váltás, amely most meg fog történni, nem a természet ellen történő változás, 

az viszont nagyon fontos feladat, hogy azoknak a gazdálkodóknak, akiknek a te-

rülete érintett ezáltal, azokat a lehetőségeket biztosítsuk, hogy a váltást föl tudják 

vállalni, és alternatív megélhetést tudjanak találni.  

A most készülő Vásárhelyi-terv törvény, azt hiszem, lehet így rövidíteni 

ezt a hosszú nevű törvényt, kitér arra, hogy az állam milyen ellentételezést bizto-

sít azoknak a gazdálkodóknak, akik ezeken a területeken gazdálkodnak. Ebbe be-

leértendő az is, hogy olyan speciális programok kidolgozása folyik, három konk-

rét célterület esetében már meg is kezdődött, az első három árapasztó tározó terü-

letén, tehát a bodrogközi, a nagykörüi, illetve a tiszaroffi tározó esetében, ahol 

speciális zonális program kidolgozásával konkrét agrár-környezetgazdálkodási 

támogatást is tudunk majd biztosítani a gazdáknak, ellentételezést az alternatív 

földhasználat irányában. 

Milyen konkrét lépéseket tett az FVM a már futó programok menedzs-

mentjének felállítására és működtetésére? Dr. Hamar Anna kérdése. Ez a kérdés 

nem egyszerűen megválaszolható, hiszen a továbbiakban a Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Program területalapú rendszere és annak hatásköre meglehető-

sen leszűkül. Nem mondtam számokat korábban, de a korábbi, összességében 

4400 nyertes és támogatott gazdálkodóból 273-an maradnak a régi rendszerben, 

az összes többi vállalta, hogy átlép az új, európai uniós támogatási rendszerbe.  

Az új rendszerben ez a feladat, a programok végrehajtása, a pályáztatás, 

az ellenőrzés már nem közvetlenül az FVM működési felségterülete, hanem a ta-

valy kialakult és elindult Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladatköre, 

amelyen belül jelentős kapacitások alakultak ki ezeknek a feladatoknak az ellátá-

sára. Azoknak a gazdálkodóknak a programjaira, akik még maradnak a korábban 

elindított rendszerben, az FVM jelenlegi kapacitásrendszere, értem alatta a terüle-

ti szolgálatokat is, megfelelő, hogy ezeknek a programoknak a működtetését biz-

tosítsuk. 
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Milyen szerepet kapnak a jövőben az agrár-környezetgazdálkodási szak-

értők? Fekete Attila László kérdése. Nagyon lényeges kérdésről van szó, amelyet 

előadásomban részben érintettem is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek az új 

típusú, ha lehet így mondani, földhasználatok, új támogatási lehetőségek, gazdál-

kodási rendszerek megfelelő ismertségre tegyenek szert, ezeknek a szakmai tar-

talmát a gazdálkodók minél jobban el tudják sajátítani. Ennek érdekében szüksé-

ges az az információs rendszer, amelyről szóltam. Ennek az információs rend-

szernek a részét képezik azok a speciális szakértők, akik az adott szakterületen, 

növényvédelem, talajerő-gazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, ter-

mészetvédelem, speciális technológiák alkalmazása, illetve általában komplex 

technológiák, az ökológiai gazdálkodás, az integrált gazdálkodás és egyéb tech-

nológiák tekintetében megfelelő szakértelemmel rendelkeznek.  

De nagyon fontos az is, hogy ezeket a szakértőket folyamatosan képben 

tartsuk, fejlesszük, és részükre minden olyan információt biztosítsunk és bővítsük 

azt a kört, akiknek segítségével minden gazdálkodó hozzá tud jutni az informáci-

ókhoz, ismeretekhez. A már megkezdett elképzeléseinket szeretnénk kiterjeszte-

ni, és már ebben az évben is várhatóan közel 300-350 szakértővel számolunk, aki 

ebbe a rendszerbe már bejelentkezett, és ennek folyamatos bővítésével és ismere-

teik, információik bővítésével, különböző (internetes, személyes, papíros, médiás, 

satöbbi) technikákkal, csatornázott információátadással segítjük ezeknek az isme-

reteknek, a szakismeretnek és szakértelemnek a terjesztését. Minden gazdálkodó 

részére, aki ilyen típusú gazdálkodási rendszerekbe belép, ezeket az ismereteket 

biztosítjuk. Egy szervezett rendszerben rövidesen újra megnyitjuk ennek a szak-

értői körnek a bővítési lehetőségét. Ezt a minisztérium honlapján, illetve egyéb 

más formában közzé fogjuk tenni.  

Van egy összevont kérdés, amelyről részben már beszéltem, a környezet-

gazdálkodási feladatok támogatásának finanszírozására mikor lesznek meg a sta-

bil, kiszámítható lehívási feltételek, illetve mikorra várható az agrár-

környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó pályázati kiírások megjelentetése és a kifi-

zetések megvalósulása. Ahogy említettem, az NVT lezárása az utolsó fázisában 

van. Amennyiben ezt a szakmai lezárást az elkövetkezendő hetekben meg tudjuk 

ejteni, akkor június során mindenképpen megjelennének azok a pályázatok, pá-

lyázati kiírások, amelyekre a gazdálkodók benyújthatják támogatási igényüket, 

illetve kiválaszthatják azokat a programokat, amelyeket a következő ötéves idő-

szakban végrehajtani kívánnak a saját területükön. 
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Ennek a rendszernek a lezárása szeptemberig fog várhatóan terjedni, te-

hát szeptembertől kezdhetőek meg majd ezek a programok. Az ezekhez a prog-

ramokhoz kötődő kifizetések pedig közvetlenül a programba való belépést köve-

tően elindulnak a gazdálkodók 95 százaléka esetében. Azért 95 százalékról kell 

beszélni, mert a kiválasztott támogatásra kerülő gazdálkodókból az Európai Unió 

szabályai szerint 5 százaléknyit ki kell jelölni, és ezeknek az ellenőrzését különfé-

le technikákkal helyszíni ellenőrzéssel, távérzékeléses és adminisztratív típusú 

ellenőrzésekkel el kell végezni. Ezeknek a gazdálkodóknak az ellenőrzések lebo-

nyolításáig a támogatás nem fizethető ki, viszont az összes többi gazdálkodó ré-

szére ezek a támogatások kifizethetőek lesznek. Minden emberi számítás szerint 

az ősz folyamán a támogatások ilyen tekintetben kifizetésre fognak kerülni. 

Van egy érdekes kapcsolódó kérdés. A falusi vendéglátás, vendégfogadás 

szerepe, támogatottsága az agrárpolitika új irányaiban. Két típusú választ tudok erre a 

kérdésre adni, amit Csáky Csaba úr intézett hozzám. Egyrészről tudomásom van ar-

ról, hogy különböző európai uniós finanszírozási programokban, a Regionális Opera-

tív Programban, részben pedig az AVOP vonatkozásában is van lehetőség az alterna-

tív foglalkoztatás, illetve az alternatív jövedelemszerzés irányába ható fejlesztések 

támogatására. Ebben a falusi vendéglátás, az agroturizmus, a falusi turizmus mint 

célcsoport, illetve céltámogatás szerepel. De szeretném egy kicsit kibővíteni azt a vá-

laszt olyan tekintetben, hogy azok a támogatások, illetve az a földhasználati irány, az 

a vidékpolitikai irány, amelyről ma beszélünk, számos olyan lehetőséget kínál, amely 

egy új mezőgazdasági arculatot teremt. 

Nemcsak arról van szó, hogy a környezetet védve, a talajt nem szennyez-

ve egészséges, kiváló minőségű termékeket tudunk előállítani, hiszen ez is na-

gyon fontos célkitűzése az agrár-környezetgazdálkodásnak. De úgy gondolom, 

hogy a táj megőrzése, a táj szépítése ugyanolyan fontos feladata, és adott esetben 

konkrét területenként talán még hangsúlyosabb feladata, amiből az következik, 

hogy sokkal kedvezőbb állapotok fognak ezáltal uralkodni, és a táj megőrzésé-

ben, illetve a táj gondozásában olyan érték képződik, olyan lehetőség is teremtő-

dik, amelyben ez a típusú gazdaságfejlesztés másodlagos jövedelemszerzés, vagy 

esetenként adott gazdálkodók, vagy adott vidéki vállalkozók esetében elsődleges 

jövedelemszerzés, ami a falusi vendéglátásból, falusi vendégfogadásból szárma-

zik, mindenképpen sokkal nagyobb lehetőséget fog kapni. 

A zonális környezeti program mikor indul az új feltételek szerint? Lé-

nyegében ugyanazt a választ tudnám adni, a zonális agrár-környezetgazdálkodási 

programok részét képezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben szereplő agrár-
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környezetgazdálkodási programcsomagnak, tehát ezeknek a bevezetése, folytatá-

sa, illetve az új programok elindítása szintén az ismertetett menetrend szerint fog 

zajlani. A természetvédelmi kollégákkal és más szakemberekkel folyik annak 

vizsgálata, hogy milyen ütemben és mely területeken lehet bővíteni ezeket a zo-

nális programokat, és milyen új területeket lehet bevonni ilyen speciális támoga-

tási rendszerbe. 

Lényegében egy kérdés maradt, a Natura 2000 területeknek lesz-e priori-

tásuk az agrár-környezetgazdálkodási rendszerben? A válaszomban szeretnék ar-

ra kitérni, hogy a Natura 2000 rendszernek több finanszírozási formája van, ami 

közvetlenül az agrár-környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési területet érinti, két 

tétel azonban külön kiemelendő. Egyrészről az úgynevezett kedvezőtlen adottsá-

gú térségek egyik besorolási kategóriája, amely '99 óta támogatási lehetőséget 

biztosít a Natura 2000 területeknek, és ennek a kiterjesztési lehetőségét tavaly 

föloldották. Ez a feloldás azt jelenti, hogy 10 százalékban korlátozta a korábbi 

1257/99-es EU-tanácsi rendelet ennek a kiterjeszthetőségét, ezt most föloldották, 

tehát elvben minden kijelölt Natura 2000 terület ilyen kedvezőtlen adottságú terü-

let címszó alatti támogatásra jogosult lesz, amennyiben ennek a területnek az el-

fogadását az Európai Unió megteszi. Ezek a területek utána kihirdethetőek. 

Természetszerűleg azért mondtam, hogy kétféle támogatási lehetőség 

van, mert van olyan lehetőség is, hogy amennyiben az adott tagállam kötelező jel-

leggel írja elő a korlátozásokat ezeken a Natura 2000 területeken, akkor kézen-

fekvő ezeknek a kompenzációja, és az úgynevezett kedvezőtlen adottságú terüle-

tenként történő finanszírozása. Ennek a felső határa 200 euró/hektár. Nagyság-

rendjében azért korlátozott, tehát egy 50 ezer forintos nagyságrendű hektáronkén-

ti kifizetés lehet a maximuma. De ennek a támogatásnak a mértéke egyenes 

arányban kell hogy álljon az előírások, a korlátozások mértékével. Amennyiben 

ezeken a korlátozásokon túl további előírásokat fogalmazunk meg, akkor további 

agrár-környezetgazdálkodási programokba is be lehet vezetni. 

Az agrár-környezetgazdálkodási programokban, mint említettem, az 

egyik legfontosabb ismérv az önkéntesség. Tehát a gazdálkodókra nem lehet kö-

telezően előírni, önkéntesen vállalt korlátozások esetén lehet ezeket a támogatá-

sokat működtetni. De ilyen értelemben ezt a kompenzációs támogatást ki lehet 

egészíteni agrár-környezetgazdálkodási támogatással, ha indokolt, természetesen. 

Ebben az esetben kettős finanszírozás is kialakulhat ilyen tekintetben. 

Elnézést, még egy kérdés van, amit most, az ülés alatt tettek elém, és ez elke-

rülte a figyelmemet. Az utolsó kérdés úgy szól, szakmai vagy lobbyérdekekkel ma-
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gyarázható, hogy az ökogazdálkodás kevesebb támogatást kapott és kap, mint az in-

tegrált gazdálkodás. Ráki Ferencné kérdése. Nagyon egyszerű a válasz. Az agrár-

környezetgazdálkodási támogatások mértékének meghatározása nem szívjósági ala-

pon történik. Ahogy említettem röviden az előadásomban, az Európai Uniónak szigo-

rú előírásai, irányelvei vannak, hogy hogyan lehet és hogyan kell kiszámolni ezeket a 

támogatásokat. Ezekbe a támogatásokba be kell számítani mindennemű költségnöve-

kedést, és mindennemű jövedelemcsökkenést, ami a gazdálkodás során előáll, és ezt 

lehet különböző szintű ösztönzőkkel kiegészíteni.  

A szakmai oka annak, hogy bizonyos tekintetben már átállt területeken az 

ökológiai gazdálkodás támogatása alacsonyabb volt és várhatóan alacsonyabb is 

lesz a továbbiakban is, mint az integrált támogatása, nem szabad megítélés kérdé-

se. Egyszerűen ökonómiai okai vannak, hiszen az ökológiai gazdálkodásból átál-

lási időszak után felárral lehet értékesíteni, és a másik gond, hogy olyan költség-

növekedésről nincs tudomásunk alátámasztottan, ami alapján ezt a számítást eset-

leg módosíthatjuk. Sajnos, van egy olyan gyakorlat, ez nemcsak az ökogaz-

dálkodókra, hanem általában a mezőgazdálkodókra jellemző, és nemcsak Magya-

rországon, hanem külföldön is, hogy el szeretik titkolni a gazdálkodással kapcso-

latos összefüggéseket, főként azért, mert úgy vannak vele, hogy akkor majd az 

APEH elviszi, aminek nyilvánvalóan van bizonyos alapja. 

Itt arról van szó, hogy amennyiben nem rendelkezünk megbízható ada-

tokkal, hogy konkrétan mennyi a költségnövekedés alátámasztottan, illetve meny-

nyi az árnövekedés, ami tételesen megjelenik, akkor nem tudunk pontos nagyság-

rendet kalkulálni. Ha ezek rendelkezésre fognak állni, akkor nagy pontossággal 

meg fogjuk tudni adni azokat a támogatási mértékeket, amelyek indokoltak. Ad-

dig a meglévő adatokra tudunk csak alapozni. Az integrált gazdálkodás esetében 

számítható, hogy a növényvédőszer árában mutatkozó különbség, ami a konven-

cionális és a környezetkímélő növényvédőszereket jelenti, olyan nagymértékű 

költségnövekedés van, amely ilyen nagymértékű ellentételezést igényel. Tehát az 

elmondottak szerinti szakmai oka van ennek a támogatási különbségnek. Köszö-

nöm szépen a figyelmüket.  

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Haraszthy László állam-

titkár urat kérném a válaszok megadására. 

b.) Haraszthy László válaszai 

Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hölgyeim és Uraim! Az első kérdés 

arra irányult, hogy a természetvédelmi törvényhez kapcsolódó kártalanítási és 
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kompenzációs jogszabály mikor kerül megalkotásra. A jogszabály kész, közigaz-

gatási egyeztetésen túl van, a források mellérendelésén van még néhány egyezte-

tés, ami ma már a kormány szintjén zajlik. Ebből következően véleményem sze-

rint egy-két napon belül ez a jogszabály megalkotható, illetve kihirdethető. 

A következő kérdés, hogyan egyeztethető össze a jövedelmezőség kényszere 

által determinált termelésnövelés a vegyszermentes növénytermesztés és az élelmi-

szerbiztonság egyre növekvő társadalmi igényével. Szerintem sehogy. De ma már 

elég sokszor elhangzott, hogy nem a tömeg, hanem a minőség irányába kell a dolgo-

kat vinni. Valaki vagy tömegtermelést végez, az nem lesz minőségi termék termelője, 

viszont a minőségi termék legalább olyan jól jövedelmező, ha nem jobban jövedel-

mező, mint a tömeg. Következésképpen nem valószínű, hogy ezt össze kell egyeztet-

ni, hanem minőséget kell termelni, a minőséget vegyszermentesen is meg lehet ter-

melni, és az árban realizálódik az a plusz, ami ide vonatkozik.  

A következő kérdés a Natura 2000 területek kezelési terveinek készítésére 

irányul olyan módon, hogy kik lesznek azok, akik ezeket a kezelési terveket kidol-

gozzák, és milyen támogatás lesz biztosítható ennek a kidolgozásnak a megvalósítá-

sára. Ma még nem vagyunk abban az állapotban, hogy a Natura 2000 területek kihir-

detésre kerültek volna. Őszintén mondom, hogy az energiánk az előkészítésre és a 

kihirdetésre irányul, és majd ha a kihirdetést befejeztük, akkor kezdünk el foglalkozni 

azzal a kérdéssel, hogy a kezelési tervek mikor kezdenek elkészülni, milyen forrás-

ból, mennyi idő alatt, kiknek a bevonásával. Nyitottak vagyunk minden típusú, tudo-

mányos életbeli, civil vagy állami szervezet együttműködésére. Nyilván viszonylag 

gyorsan be kell fejeznünk majd ezt a folyamatot, és mindent meg is fogunk tenni an-

nak érdekében, hogy ez megtörténjen.  

Hölgyeim és Uraim! Van egy kérdésem, amelyet fölolvasok, mert lehet, 

hogy egymagam kevés vagyok ennek a megértéséhez. Milyen garanciák egyenér-

tékűek a Vásárhelyi-terv kapcsán a vésztározó funkció és a nemzeti agrár-

környezetvédelmi program vonatkozásában? Én nem tudom ezt a kérdést megér-

teni, legalább tízszer elolvastam eddig. Vélelmezek mögötte valamit, és arra 

megpróbálok válaszolni, de nem biztos, hogy ez teljes siker lesz a tekintetben, 

hogy az előttem nem ismert, Tar Ferenck úrral ellentétben, hogy melyik kérdés 

kitől származik. Azt gondolom, a kérdés arra irányul, hogy a Vásárhelyi-terv által 

érintett tározók területén és a korábbi Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program-

ban meghatározott célok és a támogatási rendszerek egybeesnek-e.  

Azt gondolom, a szándék mindenképpen az, hogy ezek körülbelül egy 

irányba hassanak, hiszen sem a Natura 2000, sem a Vásárhelyi-terv, sem a vidék-
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fejlesztési terv kapcsán szóba kerülő kérdések finanszírozása és annak tartalmi 

részei lényegesen nem térhetnek el egymástól. Lépések lehetnek különbözőek 

olyan értelemben, hogy az egyikben három fokozatig megyünk el, a másikban 

négyig, de az irány, a szakmai tartalom egységes kell hogy legyen, hiszen az el-

képzelhetetlen, hogy egy ilyen kis térségben, mint amilyen itt, a Kárpát-

medencében Magyarország, egyszerre három-négy logikán működő támogatási 

rendszer működjön. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Ángyán József professzor 

urat kérném meg válaszadásra.  

c.) Ángyán József válaszai 

Tisztelt Tanácskozás! Egy kérdés érkezett hozzám, és két olyan kérdés 

hangzott el, amelyekhez, ha szabad, néhány mondatot magam is hozzáfűznék. A 

hozzám érkezett kérdés a gyenge minőségű mezőgazdasági földterület erdőtelepí-

tése és annak támogatása iránt érdeklődik.  

Néhány általános mondatot is hadd mondjak ehhez a kérdéshez. A Nem-

zeti Agrár-környezetgazdálkodási Program illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési 

Terv agrár-környezetgazdálkodási programja azt is célozza, hogy olyan 

művelésiág-szerkezet alakuljon ki Magyarországon, amely a táji, termőhelyi 

adottságoknak megfelel. Korábban nagyon sok olyan területet fölszántottunk bi-

zonyos agrárpolitikai törekvések mentén, amelyek gyepek illetve erdők voltak, és 

azok is kellene hogy legyenek. Ez lenne a normális használatuk. 

Az európai közösség az ilyen típusú mezőgazdasági területek művelési 

ágának visszaállításához segítséget, méghozzá komoly támogatásokat ad. Húsz 

oldalon keresztül sorolja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az erdőgazdálkodással 

kapcsolatos lehetőségeket. Szeretném jelezni, hogy az erdészet csak a vidékfej-

lesztés révén tud forrásokhoz jutni az európai közösségből, tehát rendkívül fontos 

az erdőterületeink szempontjából is a vidékfejlesztési terv.  

Az erdőtelepítés támogatásának három formája van e szerint a terv sze-

rint, és természetesen ez is akkor lép életbe, ahogy ezt Tar Ferenc főosztályvezető 

úr jelezte, amikor Brüsszel remélhetőleg néhány héten belül jóváhagyja a Nemze-

ti Vidékfejlesztési Tervet, és akkor lesznek pályázhatók ezek a források. Mező-

gazdasági területek erdősítésére tehát erdőtelepítési alap- és kiegészítő támogatá-

sok, karbantartási támogatások és jövedelempótló támogatások vehetők igénybe. 

A terv szerint ez a három alapforma létezik, és ezeken belül nagyon sokféle tá-
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mogatás vehető igénybe. Azt szeretném javasolni a kérdezőnek, Nagy Lászlónak, 

hogy a tanácskozás végén nézzük meg együtt részletesen ezt az anyagot. Még egy 

dologra szeretném fölhívni a figyelmet, munkaanyagként ugyan, de a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Terv 12-es, március 19-i verziójának teljes szövege az 

WWW.NAKP.HU honlapról letölthető és megtekinthető. Az erdészeti rész azóta 

nem változott. Bizonyos elemeiben módosulások vannak, de azért alapvetően a 

struktúra megmaradt, talán csak az összegek csökkentek egy picit ahhoz képest, 

itt-ott, mint ami a március 12-ei verzióban szerepelt. A most Brüsszelbe kiküldött 

14-es változat az utolsó egyeztetés fázisában van. 

Néhány rövid megjegyzést másik két olyan kérdéshez, ami nem hozzám 

érkezett. A Vásárhelyi-tervvel kapcsolatos kérdés, amit államtitkár úr kapott – 

ahogy nekem ide fölírták – Sárvári Attilától érkezett. Valamelyest ismerve a 

problémát, sejtem, hogy mire gondolhat, ezért, ha megengedik, én is értelmezném 

a kérdést. Valami olyasmire gondolhat a kérdező, hogy azonos garanciákat sze-

retnének kapni a kormánytól a vidékfejlesztésre vonatkozó kifizetésekre is az ott 

gazdálkodók, mint amilyen pénzügyi és költségvetési garanciái vannak a vízügyi 

beruházásoknak. Tehát ha egyszer vízgazdálkodási és vidékfejlesztési egységes 

programról van szó, akkor a költségvetési megalapozottságának ugyanolyannak 

kellene lennie mindkét pillérnek, ilyesmi garanciákra gondolnak valószínűleg a 

kérdezők. 

A másik nagyon rövid megjegyzésem. Tar Ferenc főosztályvezető úr el-

mondta, hogy hogyan határozzák meg a kifizetések mértékét. Ez tényleg így van 

az európai közösségben is, vagyis a ráfordítás-növelés vagy a jövedelemcsökke-

nés mértékében lehet kifizetéseket adni a gazdálkodási rendszerekhez. A gazdál-

kodási rendszer változtatásából származó költségnövekedést illetve jövedelem-

csökkentést kompenzálják a föld alapú kifizetések, melyhez további 20 % ösz-

tönző prémium járulhat, hogy érdekeltté tegye a gazdákat a változtatásban.  

Az persze megfontolandó, és távlatilag érdemes azon gondolkodni, hogy 

eredendően ezek a kifizetések társadalmi szolgáltatások ellenértékei. Nyilvánvaló 

az, hogy például az ökológiai gazdálkodásnak a környezeti teljesítményei – ami-

ket pozitív externáliáknak nevez a közgazdaságtan – lényegesen jobbak, mint 

mondjuk egy moderált iparszerű gazdálkodási rendszer vegyszercserés megoldá-

sainak. Akár társadalmi, foglalkoztatási vagy környezeti szempontból nézzük 

ezeket a teljesítményeket, nyilvánvaló a két rendszer közötti különbség az ökoló-

giai (bio)gazdálkodás javára. Úgyhogy azt gondolom, az európai közösségben is 
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finomítani kell a módszereket. Tagok vagyunk, tehát lehetőségünk van rá, hogy e 

tekintetben is befolyásoljuk Európát.  

Ezen túl magunknak is újra kéne gondolni ilyen szempontból a kifizetések 

mértékét. Egy dolgot hadd mondjak, ami előremutató ebben az ügyben. A bírálati 

szempontok között, amikor a rendszerekre jelentkezőket rangsorolja a program, meg-

jelent egy olyan – a korábbiakhoz képest tényleg új – elem, aminek kifejezetten örü-

lök, amely rangsorolja ebből a szempontból a fölajánlott gazdálkodási rendszereket. 

Első helyre teszi az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) támogatását. Akik tehát 

ilyen területen gazdálkodásnak, és jelentkeznek az ott meghirdetett ÉTT-programra, 

azok 20 pontot kapnak a bírálatnál. Ezután következik az ökológiai gazdálkodás 15 

ponttal, majd az integrált gazdálkodás 10 ponttal. Korlátos a rendelkezésre álló forrás. 

19,8 milliárdot sikerült az NVT-ben az idei évre a kormány szándékai ellenére meg-

menteni, amelyen belül a nemzeti forrás 3,8 milliárd. Ennek az egyeztetése zajlik 

Brüsszelben, a 19,8 milliárdos forráskeret azonban bizonyosan korlátos forrásnak fog 

minősülni, mert sokkal többen fognak jelentkezni. Ha pedig ez így van, akkor bizony 

rangsorolnunk kell ezeket a rendszereket, és ebben a rangsorolásban előre kerülnek 

azok, akik ÉTT-ről és azok, akik ökológiai gazdálkodási rendszerre pályáznak. Kö-

szönöm szépen.  

d.) Turi-Kovács Béla válaszai 

ELNÖK: Köszönjük szépen, professzor úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Hozzám is érkeztek kérdések, az egyiket Bodnár György úr tette fel. Úgy szól, 

hogy mikor kapja meg a magyar gazdatársadalom az európai uniós jogait, és itt a 

szolgalmi jog és a vadászati jog került feltüntetésre. A magyar gazdatársadalom 

és így a mezőgazdaság is május elsejétől részese az európai jogrendszernek. Egy 

csekélyke kis jog az, amely még hiányzik, a 25 százalékból a hátralévő 75 száza-

lék a támogatáshoz. Ez nem annyira jog, de annál inkább nagy szükség lenne rá. 

A vadászati vagy a szolgalmi jog, amelyet egyébként a polgári törvénykönyv sza-

bályoz, a belföldi jognak egyfajta vitatott része és régi-régi témája. A kérdés a 

jövőben is az, és ezt előbb vagy utóbb el kell tudni hosszú távon is dönteni, a va-

dászati jog a tulajdonhoz kötődő vagy ettől elváló lehetőség lesz. Ez az, ami a két 

tábort nagyon erőteljesen szembeállítja egymással, és nemcsak szembeállítja, ha-

nem majdnem azt mondanám, hogy antagonisztikus ellentétet szül. Ezt valahol, 

valamikor föl kell tudni oldani.  

A másik kérdés, lehetséges-e a növényvédelemről szóló törvény olyan 

módosítása, hogy a döntési és ellenőrzési folyamatban a környezetvédelmi és 

egészségügyi szempontok, a növényvédelmivel azonos súlyt kapjanak, és bizto-
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sítható-e a civil szervezetek részvétele ebben a folyamatban. Két törvény az, ami 

szabályozza ezeket a kérdéseket, nem is olyan régi, mindkettő 2000-ben született. 

Az egyik a Növényvédelemről szóló, a másik a Magyar Növényvédő Mérnöki és 

Növényorvosi Kamaráról szóló törvény. Ezek a törvények bizonyos kereteket 

meghatároznak. A civil társadalom részére ebben az ügyben nincs külön fejezet 

és külön lehetőség, de benne van a lehetőség. Ugyanis szilárd meggyőződésem 

szerint minden civil társadalom, minden civil szerveződés akkor jár el helyesen, 

ha a lelkesedés mellett szervezetten bizonyos szakemberek is ott vannak a civil 

szervezetek mentén. Ezek a szakemberek képviselik a civil szervezetnek azokat 

az érdekeit és szempontjait, amelyeket meg kell tudni jeleníteni a társadalomban. 

Persze, mögé aztán mi is odatesszük, akik laikusok vagyunk, azt, amit szeretnénk, 

de valójában arról van szó, hogy a két törvény ennek kereteit és lehetőségeit 

megadja. Ezzel élni kell a jövőben. 

A harmadik kérdés a mai napirendünkhöz ugyan nem teljesen vág, mégis 

úgy gondolom, hogy föl kell olvasnom, lehet, hogy engem akart nehéz helyzetbe 

hozni a kérdező, mert azt mondja, hogy a Buda környéki agglomerációba tartozó te-

lepülések légszennyeződése a túlterhelt gépjárműforgalom miatt hogyan áll. Kérdezi 

ezt Lajos István úr. Hát, rosszul. E tekintetben a környezet- és természetvédelem nem 

áll nyerésre. De ma már a döntetlen is gyönyörű eredmény lehet. Miről van szó? Ar-

ról van szó, hogy különböző igények ütköznek egymással, különböző társadalmi igé-

nyek. Fajsúlyos, nagy társadalmi igények, amelyek mögött nagyon jelentős számú 

ember áll. Itt ha ebbe belemennénk, ez egy önálló konferencia lehetősége lenne, hi-

szen arról van szó, hogy mit helyezzünk a következőkben előtérbe, a kötött pályás 

közlekedést, azt a fajta mobil közlekedést, amely ma túlnyomóan létezik, hogy kell-e 

és miként kell elkerülő út. Ebbe most nem mennék bele, de bármikor szívesen állok 

rendelkezésre, hogy a kérdező szempontjait megvitathassuk, és próbáljunk valamiféle 

kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani. 

9.7.4. Elnöki zárszó 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon számos olyan előadást hallot-

tunk, amelyek meglepő módon nem is annyira egymással szembe mentek, mint 

inkább egymást kiegészítették. Valami világossá kellett legyen mindenki előtt 

meggyőződésem szerint, aki ma itt volt. Minden jó szándék és egymás melletti 

gondolkodás ellenére is olyan időszakot élünk, amely döntési helyzeteket fog 

szülni az elkövetkezendő időben. A döntési helyzetek pedig arról szólnak, hogy 

hogyan halad tovább majd a magyar vidékfejlesztés és ezen belül a magyar agrá-

rium, mi lesz a gazdatársadalom sorsa. Ezek alapvető össznemzeti kérdések. 
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A bizottságunk egyhangú döntéssel javasolta, hogy ma tartsuk meg ezt a 

nyílt napot. Mindenki úgy gondolta, hogy az eszméket ki kell cserélni, el kell in-

dítani a közös gondolkodást. Nem gondoltuk, hogy ma ennél tovább jutunk. Nem 

gondoltuk, hogy ma el lehet dönteni azt, hogy vajon a helyes út az-e, amelyről itt 

többségében beszéltek az előadók, azaz annak a bizonyos második pillérnek ne-

vezett lehetőségnek a kihasználása, tehát hogy a természetközeli, az ökoszociális 

gazdálkodás legyen-e inkább általános és meghatározóbb a mezőgazdaságban, 

vagy a tömegtermelés az ehhez kötődő nagybirtokon keresztül. 

Ez hatalmas vita, amely az egész országot érinti. Arra kérem a civil szer-

vezeteket, arra kérem a gazdatársadalmat, a MOSZ-t és minden más olyan, az ag-

ráriumban érdekelt szervezetet, hogy folytassák! Mi készséggel részt veszünk eb-

ben a vitában. Folytassuk ezt a fajta eszmecserét, egészen addig, amíg a többségi 

álláspont meg nem jelenik, az, amelyet a magyar társadalom többsége is képes 

elfogadni. Ha ma ehhez egy nagyon pici lépést tettünk, és én hiszem, hogy vala-

mennyit tettünk, akkor nem ültünk itt hiába. Akkor talán Önök is elnézik nekem 

azt, hogy szigorú elnökként nem engedtem, hogy ma szóbeli kérdések legyenek, 

hanem inkább arra törekedtem, hogy az egyes irányvonalak jelenjenek meg Önök 

előtt, és továbbgondolkodásra serkentsenek. Külön köszönet az előadóknak, hogy 

segítették ezt az együttgondolkodást. Köszönöm a megtisztelő jelenlétüket és fi-

gyelmüket. 
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9.8. TALAJVESZTESÉG-BECSLÉS, TALAJÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS 

 

9.8.1. Veszteségbecslés, eróziótérképezés és –előrejelzés 

Az elmúlt évtizedekben újabb, számítógépes modelleket használó mód-

szerek születtek az erózió térképezésére, mértékének előrejelzésére. Mára szinte 

valamennyi európai ország elkészítette a talajveszteséget becslő, előrejelző tér-

képét az USLE modell segítségével.  

A modell hazai alkalmazására számos példát találunk (Kissné et al., 1984; 

Verőné, 1996; Kertész et al., 1997; Kertész és Huszár, 1996; Belényesi et al., 2002; 

Centeri és Pataki, 2003; Centeri, 2002a, b, c, d). A modellben szereplő tényezők hazai 

alkalmazhatóságának terepi ellenőrzésére Kertész et al. (1997) és Centeri (2002a, b, c, 

d) tettek eddig erőfeszítéseket. Magyarország talajveszteség-becslő térképét az USLE 

modellel Pataki (2000) készítette el. A térkép alkalmas arra, hogy kijelöljük az erózió 

által erősen, közepesen és kismértékben veszélyeztetett területeket. 

17. térkép: Az USLE modellel készült talajveszteség-becslő térkép 

(Pataki, 2000) 

 

A modellel minden, általunk meghatározott növényi kultúrára készít-

hetünk elemzést. A következőkben kukorica monokultúra felszínborítási (azaz 

C) tényezőjével történő modellezés eredményeit láthatjuk. Természetesen csak a 

szántóföldek kaptak ilyen C tényezőt, az egyéb növényzet az USLE kezelési út-

mutatójában meghatározott C tényező értékeket kapta (Pataki, 2000). 
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152. táblázat. A kukoricára vonatkozó (C tényező 0,5) területi kimutatások. 

Talajvesztés (t/ha/év) Terület (ha) Terület (%) Vizek és települések nélkül (%) 

0-2 5 891 427  63,3 68,3 

2–11 974 267  10,5 11,3 

11 felett 502 607  5,4 5,8 

szedimentáció 1 256 989  13,5 14,6 

vízfelületek 145 112  1,6 0,0 

települések 529 331  5,7 0,0 

Összes 9 299 733 100,0 100,0 

A táblázatból kiderül, hogy amennyiben kizárólag kukorica monokultúra 

van a hazai szántóterületeken, akkor az ország területének közel 16 %-a érintett 

közepes vagy erős talajpusztulás által, míg 13,5 % a szedimentáció által potenciá-

lisan érintett terület (ide tartoznak a folyó által szállított hordalék által veszélyez-

tetett területek is) (Pataki, 2000). 

9.8.2. Szervesanyagkészlet 

Amint arra a talaj szervesanyagtartalma változásának elemzése során koráb-

ban már utaltunk, Magyarországon rendszeres talajvizsgálatok csak 1977-ben kez-

dődtek, így ezek eredményeiből messzemenő következtetések – különösen a talajok 

igen lassan változó humuszkészletére vonatkozóan – nem vonhatók le. A csaknem 

teljes szántóterületre kiterjedő 3. TIM tápanyagvizsgálati ciklus eredményei (153. 

táblázat) e folyamatok elemzéséhez fontos információkat adnak. 

153. táblázat: A szántóföldi termőhelyek területe és humuszkészletének 

osztálygyakorisága 

Termőhely 
Megvizsgált 

terület ha 

Humusz (%) 

<0,5 0,51-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 >4,0 

% % % % % % 

I. Cernozjom talajok 1 550 585 0,2 0,4 13,6 41,7 38,7 5,4 

II. Barna erdőtalajok 831 671 0,3 6,7 66,2 21,7 4,5 0,6 

III. Kötött réti talajok 1 248 542 0,2 0,5 18,1 40,4 28,4 12,4 

IV. Homok talajok 442 467 11,2 44,7 35,0 7,1 1,7 0,3 

V. Szikes talajok 160 145 0,2 0,1 7,9 44,3 34,8 12,7 

VI. Sekély rétegű talajok 181 419 2,0 12,3 49,4 26,3 8,6 1,4 

Összesen 4 414 829 1,4 6,5 28,2 33,6 24,2 6,1 

Forrás: A 3. TIM tápanyag-vizsgálati ciklus feldolgozásának adatai (NTKSZ) 

A táblázat szántóföldi termőhelyek szerinti összesítésben adja meg a tala-

jok humuszkészletének osztálygyakoriságát. Az uralkodó humuszkészlet kate-

góriák az egyes termőhelyi kategóriákban ez alapján az alábbiak: 

 I. Csernozjom talajok 2,1-4,0 H% (80,4 %) 
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 II. Barna erdőtalajok 1,1-3,0 H% (87,9 %) 

 III. Kötött réti talajok 1,1-4,0 H% (86,9 %) 

 IV. Homoktalajok 0,3-2,0 H% (90,9 %) 

 V. Szikes talajok 2,1-5,0 H% (91,8 %) 

 VI. Sekély rétegű talajok 0,5-3,0 H% (88,0 %) 

9.8.3. Kémhatás 

A talajok savanyodása – amint arra már korábban utaltunk – nem csupán 

a mezőgazdálkodás következménye. Abban számos tényező (talajképződési fo-

lyamatok, meteorológiai jelenségek, stb.) közrejátszik, ám a mezőgazdálkodás 

savanyító hatása egyáltalán nem elhanyagolható. Az ezt jelző korábban bemuta-

tott adatokhoz az újabb időkeresztmetszet – az 1990-es évek közepének – adatai 

(154. táblázat) további fontos adalékkal szolgálnak. 

154. táblázat. A savanyú talajok területi megoszlása, a pH érték gyakorisági 

százalékában kifejezve (Marth et al., 1996) 
Megye Összes mg-i 

terület 

1000 ha 

Savanyú 

talajok 

területe 

1000 ha 

pH 

<3,5 3,51-

4,0 

4,01-

4,5 

4,51-

5,0 

5,01-

5,5 

5,51-

6,0 

6,01-

6,5 

Baranya 293,8 101,0 - 0,7 3,2 6,2 9,0 12,0 14,0 

Bács-Kiskun 621,1 4,3 - - - - 0,1 0,4 0,7 

Békés 482,7 167,9 - - 0,2 1,5 5,5 11,8 17,4 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
456,6 343,7 0,3 2,6 13,2 21,2 21,3 17,2 12,1 

Csongrád 348,6 52,5 - - - 1,4 3,1 5,8 8,7 

Fejér 328,8 12,3 - - 0,4 0,2 0,7 1,3 3,7 

Győr-Moson-Sopron 282,9 119,2 - 0,3 1,9 4,5 7,5 9,7 9,7 

Hajdú-Bihar 498,4 204,9 - 0,7 3,6 9,2 14,2 19,0 20,4 

Heves 234,4 172,2 - 0,9 5,6 14,4 17,1 17,7 17,2 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
463,2 201,0 - - 0,8 3,2 9,5 15,2 22,9 

Komárom-Esztergom 151,5 21,9 - - 0,2 1,3 2,1 4,0 7,0 

Nógrád 144,1 102,3 0,3 4,7 11,3 14,7 15,2 13,9 14,1 

Pest 437,5 20,1 - 0,2 1,1 2,2 2,8 3,4 5,1 

Somogy 368,7 138,4 - 5,3 11,7 10,9 9,4 9,4 10,7 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
457,7 147,2 - 3,4 19,4 18,6 17,1 12,2 10,0 

Tolna 272,8 21,0 - - 0,1 0,5 1,3 2,4 8,6 

Vas 210,0 202,8 - 3,1 8,3 13,1 17,8 19,3 16,1 

Veszprém 253,5 122,2 - 0,8 3,4 7,4 8,8 10,8 11,9 

Zala 232,2 150,7 0,1 3,1 10,8 14,2 15,7 16,5 15,2 

Összesen 6 538,5 2305,6               

Az 1996-ban közzétett adatok szerint a 6,5 millió hektár mezőgazdasági 

területből 2,3 millió hektár (35 %) savanyúnak minősül. A savanyú talajok hatá-

rozzák meg Vas, Zala, Nógrád és Borsod megyék mai talajtakaróját, de jelentős 

területeket foglalnak el különösen Észak-, Kelet- és Nyugat-Magyarország szá-

mos megyéjében is. 
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10. TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK ÉS TÉRKÉPEK JEGYZÉKE 

10.1. TÁBLÁZATJEGYZÉK 

 1. táblázat: A mű- és szervestrágya felhasználás Magyarországon (1931-2002)  

(Ángyán, 1991. és Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyvek adatai alap-

ján) 

 2. táblázat: A növényvédőszer - felhasználás Magyarországon (1951-2000)  

(Ángyán, 1991. és Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyvek adatai 

alapján) 

 3. táblázat: A gazdaságok számának alakulása a birtokméret szerint (db) 

 4. táblázat: Néhány kiemelt szántóföldi növény termésátlaga (t/ha)  

(Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyvek adatai alapján) 

 5. táblázat: A búza és a kukorica országos termésátlagának szélső értékei  

(Bocz et al., 1992 és Mezőgazdasági Statistikai Évkönyvek adatai 

alapján) 

 6. táblázat: Különböző növényvédőszerek toxicitása három ugróvillás 

(Collembola) rovarfajra (Kiss - Bakonyi, 1990) 

 7. táblázat: A magasabbrendű növényfajok veszélyeztetettsége  Magyarországon 

(Rakonczay, szerk. 1989) 

 8. táblázat: A főbb talajszervezetekre jellemző – átlagos ill. optimális  létfeltételek 

közötti – egyedszám- és élőtömegértékek  a mérsékelt övi klímazóná-

ba tartozó talajokban 

 9. táblázat: Az élő és a nem élő komponensek tömegének (súlyának) viszonylagos 

megoszlása egy magyarországi rendzinatalaj A-horizontjában  

(Szabó, 1986) 

 10. táblázat: Az I., II. és III. országos gyomfelvételezés húsz legjelentősebb  szántó-

földi gyomfajának rangsora és borítási %-a.  (Újvárosi, 1973 és Ko-

vács et al., 1987 adatai alapján Ángyán - Menyhért, 1988) 

 11. táblázat: Az összes gyomborítás és a gyomirtószer-felhasználás Magyarorszá-

gon (Újvárosi, 1973. és Kovács et al., 1987 adatai alapján) 

 12. táblázat: Az ország különböző területeinek fenyércirok (Sorgum halepense) fer-

tőzöttsége (Ángyán - Menyhért, 1988) 

 13. táblázat: Hat kiemelt növényfaj termőterületének és szántón belüli arányának 

változása 1921-1995 között 
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 14. táblázat: A fajtaszám (db) változásának tendenciája a növénytermesztésben 

1939-2001 között 

 15. táblázat: Az 1974-83-as időszak kukoricahibridjeinek genetikai háttere  

(Nyárai, 1986 nyomán) 

 16. táblázat: Talajpusztulás Magyarországon   

(Stefanovits, 1964; 1977; 1981; Stefanovits-Várallyay, 1992 nyomán) 

 19. táblázat: A humuszvizsgálatok eredményei szántóföldi termőhelyek szerint   

(0-25 cm talajréteg) (Ángyán - Menyhért, 1988) 

 20. táblázat: A megyék talajainak kémhatás szerinti megoszlása   

(gyakorisági %, Baranyai et al., 1987) 

 21. táblázat: A talajlakó baktériumok száma eltérő elővetemények után   

(Sárváry, 1983) 

 22. táblázat: A földterület hasznosítás szerinti megoszlása 

 23. táblázat: Ivóvízvizsgálatok értékelése (Horváth - KSH, 1986) 

 24. táblázat: Az országos ivóvízminőségi helyzet 1988-ban a KÖJÁL vizsgálatok 

alapján kifogásolt minták arányával (%) jellemezve 

 25. táblázat: Magyarország mezőgazdasági művelésbe vont területeinek egyszerűsí-

tett N-mérlegei (kg/ha/év) (Németh, 1996: Kádár, 1987, Csathó, 1994 

és Csathó-Radimszky, 2002 nyomán) 

 26. táblázat: Magyarország nitrogénmérlege – 1989  (Oláh et al., 1991 nyomán) 

 27. táblázat: A műtrágya-ráfordítás, a termésátlag és a termesztett búzafajták  ned-

ves sikértartalmának változása az 1961-1980-as időszakban Magya-

rországon (%)  

(Szabó, 1990 adatai alapján) (1961-65-ös érték = 100 %) 

 28. táblázat: A különböző időszakban minősített fajták minőségi jellemzőinek ala-

kulása az 1970-1989-es időszak adatai alapján (Szabó, 1990) 

 29. táblázat: Tárolási veszteségek (%) különböző termesztésből származó zöldség-

növényeknél 

 30. táblázat: Növényi eredetű élelmiszerek peszticidmaradványokkal való szennye-

zettségének mértéke Németországban az 1984-86-os időszak adatai 

alapján (Guhl - Sante, 1990) 

 31. táblázat: Peszticidmaradványok különböző gazdálkodási rendszerből származó 

zöldség- és gyümölcsmintákban (Schüpach, 1986) 

 32. táblázat: Magyarország legnagyobb peszticidszállítóinak hatóanyagai és  azok 

toxikológiai megítélése (1998) (Darvas, 2000) 
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 33. táblázat: A Magyarországon engedélyezett 403 peszticid krónikus (lassú) mér-

gező hatása (1998) (Darvas, 2000) 

 34. táblázat: A különböző fokú methaemoglobinaemia kialakulásához szükséges 

nitrát-mennyiségek 

 35. táblázat: Élelmiszerek nitrát tartalma  (reprezentatív felmérés; KÖJÁL, 1988) 

 36. táblázat: A 100 ezer lakosra jutó halálozások számának változása (%) halálok-

ok szerint (1965 = 100 %) (KSH 1996/97; Farkas 1994) 

 37. táblázat: Néhány jelentősebb transzgénikus növényfajta kibocsátás  

(Darvas, 2000) 

 38. táblázat: Főbb gabonafélék (búza, kukorica, rizs) termésmennyisége (1000 t)  és 

annak növekedési üteme (%) régiónként 

 39. táblázat: A népességszám (fő) növekedési üteme (%) régiónként 1965-1998 

között 

 40. táblázat: 1 főre jutó gabonatermés (kg/fő) 

 41. táblázat: A mezőgazdasági energiaforrások (inputok) áttekintése   

(Lünzer, 1982) 

 42. táblázat: Fontosabb mezőgazdasági ráfordítások energetikai sarokszámai  

(Lünzer, 1982) 

 43. táblázat: Különböző termelési rendszerek energiamérlege  

(Ángyán – Menyhért, 1997) 

 44. táblázat: Kukoricatermesztés az USA-ban 

 45. táblázat: Az ipari és energianövények hasznosítási területei   

(Honermeier, 1993): 

 46. táblázat: Mezőgazdálkodási és ökonómiai irányzatok (Ángyán, 1994) 

 47. táblázat: Fosszilis energia igény (%) az ökológiai mezőgazdaságban  

(iparszerű mezőgazdaság = 100 %) 

 48. táblázat: Néhány növényi termék energiatartalma és az egy vegyszeres kezelés 

(263 MJ/ha) energetikai kompenzálásához szükséges többlettermés 

(Green, 1977) 

 49. táblázat: Szerves és iparszerű farmok növénytermesztési energiabefektetésének 

összehasonlítása (Kcal x 103/Acre) (USDA, 1980) 

 50. táblázat: A terméshozamok összehasonlítása (t/ha) ökológiai és konvencionális 

családi parasztgazdaságokban Svájcban 

 51. táblázat: Az Ökológiai Mezőgazdaság Alapítvány Kishantosi Modellgazdasá-

gának és a Mezőfalvi Rt. környező iparszerű területeinek hozamai  
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(1992-2001) (Schönberger, 1996; Varga, 2002 és Ács Sándorné adatai 

nyomán) 

 52. táblázat: A „szerves” Talhof-farm (Baden-Würtenberg) és a környékbeli ipar-

szerű gazdaságok átlagos kiadásai és bevételei  (Koepf, 1981) 

 53. táblázat: Három növénytermesztési rendszer ökonómiai értékelése  (1982-1984) 

(Vereijken, 1986 nyomán) 

 54. táblázat: Fedezeti hozzájárulás a búzatermesztésben ökológiai és iparszerű me-

zőgazdálkodás esetén (6 nagy-britanniai üzem átlaga 1983 és 1984) 

 55. táblázat: Költség-összehasonlítás ökológiailag és hagyományosan gazdálkodó 

üzemek között Németországban  (vásárolt anyagok felhasználása, 

DM/ha/év) 

 56. táblázat: Relatív hozamok és fedezeti hozzájárulások biodinamikus üzemekben 

Baden-Würtenbergben (iparszerű = 100 %) 

 57. táblázat: Munkaráfordítás az ökológiai mezőgazdaságban üzemnagyság szerint 

(munkaerő fő/100 ha) 

 58. táblázat: Néhány termék ára Németországban (DM/100 kg)  (Vogtmann, 1992) 

 59. táblázat: Két kiemelt növényfaj jövedelmezőségének összehasonlítása   

1992-2001 időszak átlagadatai alapján   

Ökológiai Mezőgazdaság Alapítvány, Hantos-Kishantos   

Mezőfalvi Mg. Rt., Mezőfalva  

(Schönberger, 1996; Varga, 2002 és Ács Sándorné adatai nyomán) 

 60. táblázat: A környezetbarát mezőgazdálkodás támogatásának néhány eleme  há-

rom EU tagországban 1996-ban 

 61. táblázat: Magyarország összehasonlító területi és népességi adatai (1995) 

 62. táblázat: 1000 lakosra jutó terület (ha) (1995) 

 63. táblázat: A természetvédelem és az egyéb célú földhasználat közös kategória-

rendszere 

 64. táblázat: Néhány agroökológiai jellemző 95 %-os gyakoriságú szélső értékei  

Magyarországon (1901-1980) (Ángyán - Menyhért, 1988) 

 65. táblázat: Az évente újonnan minősített fajták átlagos száma (db) (1928-1996)  

(Ángyán-Menyhért, szerk., 1997) 

 66. táblázat: Az újonnan minősített növényfajták száma és átlagos termesztésben 

maradási ideje (életkora) néhány növényfajnál (1928-1996)  

(Ángyán-Menyhért, szerk., 1997) 

 67. táblázat: Fontosabb szántóföldi növények elővetemény igénye  (Szalai, 1995) 
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 68. táblázat: A talajtermékenység szempontjából fontos tulajdonságok  

(Boguslawski, 1965; Győri, 1984 nyomán) 

 69. táblázat: Művelési rendszerek agronómiai előnyei és környezeti kockázata 

 70. táblázat: A humusz hatása a talajtermékenységre  (Koepf, et al., 1980. nyomán) 

 71. táblázat: Néhány hazai talajféleség 0-20 cm-es rétegének átlagos egyensúlyi 

állandója az NPK tápelemekre (Búzás, 1987. nyomán) 

 72. táblázat: Szerves tápanyagforrások mennyisége Magyarországon, 1980-ban 

(Láng, 1985 nyomán) 

 73. táblázat: A melléktermék- és hulladékhasznosítás várható alakulása   

(Láng, 1985 nyomán) 

 74. táblázat: Tápanyagigény és -ellátás az 1980-as évek termésszintjén   

(Láng, 1985 nyomán) 

 75. táblázat: Szántóföldi termőhelyek (Antal, 1996): 

 76. táblázat: Az intenzív tápanyagellátást biztosító, valamint az integrált környe-

zetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszerek filozófiájának össze-

hasonlítása (Csathó et al. 1998) 

 77. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „A” példa 

 78. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „B” példa 

 79. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „C” példa 

 80. táblázat: Műtrágyázási szaktanácsok: „D” példa 

 81. táblázat: A pH-tól függő P felvétel (Aldrich, 1976) 

 82. táblázat: A zöldtrágyázás lehetőségei (Holló, 1996) 

 83. táblázat: Veszteségek a gondatlanul kezelt trágyalében és vizeletben   

(Kreybig, l955) 

 84. táblázat: Az alászántás idejének hatása a trágya értékelésére (Kreybig, 1955) 

 85. táblázat: A legfontosabb nyersanyagok C/N aránya 

 86. táblázat: Minimális hőmérsékleti határértékek néhány EU országban 

 87. táblázat: Néhány nyersanyag kémiai összetétele 

 88. táblázat: Néhány nyersanyag fontosabb tulajdonságai 

 89. táblázat: Néhány nyersanyag térfogattömege keletkezéskor 

 90. táblázat: Különböző hulladékok idegenanyag tartalma 

 91. táblázat: A különböző komposztok nyersanyagoktól függő összetétele 



 758 

 92. táblázat: Különböző szerzők által javasolt komposztadagok  szántóföldi növé-

nyeknél (Forrás: Crepaz, 1991; Dunst, 1991; Gottschall, 1990; 

Steinlechner-Katter, 1991) 

 93. táblázat: A komposztálás beillesztése a vetésforgóba (Forrás: Crepaz, 1991; 

Dunst, 1991; Gottschall, 1990; Steinlechner-Katter, 1991) 

 94/a. táblázat: A tájelemek mint élőhelyek és funkcióik 

 94/b. táblázat: A károsítók szabályozásának és a természet újratermelésének  térbeli 

lehetőségei 

 95. táblázat: Néhány fontos víruskészítmény és alkalmazási területe 

 96. táblázat: A Nyugat-Európában kereskedelmi forgalomban kapható  hasznos ál-

lati szervezetek áttekintése 

 97. táblázat: A mezőgazdaságilag művelt terület, a számosállat létszám és  az egy 

hektárra jutó számosállatok száma az Európai Unióban és  Magyaror-

szágon 1998-ban (Binnyei, 2002) 

 98. táblázat: A moduláció ütemezése (%) 

 99. táblázat: A gazdaságok birtokméret-kategóriák szerinti megoszlása  az EU há-

rom tagállamában, a Közösség egészében és Magyarországon (%) 

 100. táblázat: A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program potenciális kiterjedése és 

felhasználható támogatási forrásai (Ángyán et al., szerk., 1999) 

 101. táblázat: Az NAKP célprogramjainak területalapú támogatásai (2002) 

 102. táblázat: Az NAKP pályázatok elbírálásának szempontrendszere (2002) 

 103. táblázat: A 2002 és 2003. évi pályázatok fontosabb statisztikai adatai   

(Forrás: NVT 12. változat (2003. (III.19.), FVM) 

 104. táblázat: Magyarország 2004-2006 agrár- és vidéktámogatási  pénzügyi keretei 

(millió euró) 

 105. táblázat: Az NVT forrásainak támogatott intézkedések szerinti megoszlása 

(2004-2006) (millió euró) (80/20 %-os EU/nemzeti társfinanszírozás) 

(tervezet, NVT 12. változat) 

 106. táblázat: Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések költségvetése   

(EU és nemzeti források együtt, millió euró/ milliárd Ft)  

(tervezet, NVT 12. változat) 

 107. táblázat: A fő programcsoportok tervezett kifizetései  (2004)  

(tervezet, NVT 14. változat) 

 108. táblázat: A földterület művelési ágak szerinti megoszlása (%) (1950-2000) 
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 109. táblázat: Magyarország természetföldrajzi tájainak földhasználati zonációs be-

sorolása és területi statisztikai adatai (Ángyán, 2003) 

 110. táblázat: Szántóföldi termőhelyek főbb növényfajainak várható termésátlagai 

(t/ha) (Antal, 1996) 

 111. táblázat: A biotóphálózat-tervezés lépései és tartalma 

 112. táblázat: Termésszinthatárok néhány jellegzetes növényfajnál a fő szántóföldi 

termőhelyek szerint (t/ha) 

 113. táblázat: Gabonaegység-szorzók 

 114. táblázat: A fő szántóföldi termőhelyek becsült gabonaegység hozama  (t GE/ha) 

 115. táblázat: Csernozjom talaj (I.) állateltartó képessége eltérő takarmánytermő te-

rületi arány esetén (db Sz.á./ha) 

 116. táblázat: Állateltartó képesség közvetlen számítása a területi  termésátlagokból 

(takarmánytermő terület = 100 %) 

 117. táblázat: Munkaerőigény 25 db számosállat gondozásához és  a hozzátartozó 

takarmánytermő-terület ellátásához (SZARVASMARHA) 

 118. táblázat: Területigény (ha) eltérő talajtermékenységi (hozamszint-) kategóriá-

ban, különböző területhasznosítási arányok esetén  (25 számosállat, 

SZARVASMARHA esettanulmány) (Csernozjom (I.) talaj) 

 119. táblázat: Állatfajonkénti trágyatermelési határértékek 

 120. táblázat: 25 számosállat trágyatermelése (SZARVASMARHATARTÁS) 

 121. táblázat: A Cash-flow számítás menete (társas vállalkozások esetében) 

 122. táblázat: Az agráralkalmasság értékelésére használt jellemzők 

 123. táblázat: A környezeti érzékenység értékelésére használt jellemzők 

 124. táblázat: Mezőgazdasági talajalkalmasság (osztálygyakoriság %) 

 125. táblázat: Mezőgazdasági klímaalkalmasság (osztálygyakoriság %) 

 126. táblázat: Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága  

(osztálygyakoriság %) 

 127. táblázat: Környezeti érzékenység az élővilág szempontjából   

(osztálygyakoriság %) 

 128. táblázat: Környezeti érzékenység a talaj szempontjából (osztálygyakoriság %) 

 129. táblázat: Környezeti érzékenység a vízbázisok szempontjából  

(osztálygyakoriság %) 

 130. táblázat: Magyarország területének környezeti érzékenysége  

(osztálygyakoriság %) 
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 131. táblázat: Magyarország területeinek elhelyezkedése a környezetérzékenységi-

agrártermelési skálán (osztálygyakoriság %) 

 132. táblázat: Földhasználati forgatókönyvek, zonalitási példák 

 133. táblázat: A szántóterületek megoszlása a javasolt 3 kategóriás földhasználati 

zónarendszerben (2. forgatókönyv) 

 134. táblázat: Művelési ágak és területi változásuk  a 2. zonációs forgatókönyv szerint. 

 135. táblázat: A földrajzi és klímajellemzők főkomponenssúly-mátrixa (A)   

(1901-1980; m = 31, n = 287) 

 136. táblázat: A klíma főkomponensek és a kukorica termése  közötti kapcsolat erős-

sége 

 137. táblázat: A komplex kukoricatermesztési klímaalkalmassági értékszám megha-

tározása az 1. rácspont példáján 

 138. táblázat: A termésátlag, költség és jövedelemmutatók átlagainak és szórásainak 

klímaadottság-kategóriánkénti alakulása a KSZE partnergazdaságai-

ban (18 klímakörzet, 1986-1987) 

 139. táblázat: A termésátlag, költség és jövedelemmutatók 95 %-os gyakoriságú ha-

tárértékeinek klímaadottság-kategóriánkénti alakulása a KSZE part-

nergazdaságaiban (18 klímakörzet, 1986-1987) 

 140. táblázat: A klímaalkalmassági értékszámok (x) és a kukoricatermesztési muta-

tók (y) regressziós vizsgálatának eredményei   

(503 gazdaság, 382 ezer hektár, 1986-1987) 

 141. táblázat: A vizsgált területek klímajellemzői (1901-1980)   

(Ángyán, szerk., 1987/a) 

142/1. táblázat:  A táblajellemzők átlagai és szórásai (Vas/1, 146 tábla) 

142/2. táblázat: A táblajellemzők átlagai és szórásai (Vas/2, 152 tábla) 

 143. táblázat: Néhány kiemelt táblajellemző átlagértékeinek összehasonlítása a me-

gyei és országos átlagadatokkal 

 144. táblázat: A két gazdaságcsoportban vizsgált növényfajok táblaszáma 

 145. táblázat: A termésátlag - trend (y=a+bx) elemzésének eredményei 

146/1. táblázat: A táblajellemző paraméterek főkomponenssúly-mátrixa (A)  

(Vas/1, 146 tábla) 

146/2. táblázat: A táblajellemző paraméterek főkomponenssúly-mátrixa (A)   

(Vas/2, 152 tábla) 

147/1. táblázat: A különböző növényfajok termésátlagának kapcsolata a főkomponen-

sek értékeivel (Vas/1, 1971-1985) 
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147/2. táblázat: A különböző növényfajok termésátlagának kapcsolata a főkomponen-

sek értékeivel (Vas/2, 1971-1985) 

 148. táblázat: A táblák növényfajonkénti talajalkalmassági értékszámai (részlet) 

 149. táblázat: A talajalkalmassági értékszám kapcsolata a növényfajok táblánkénti 

termésátlagaival eltérő évjáratokban  

(1986-1988, 8 növényfaj, 29 adatállomány, 512 tábla) 

 150. táblázat: A termésátlag és a különböző talajértékszámok közti korrelációs koef-

ficiensek megbízhatóságának osztálygyakorisága (%).  

(1986-1988, 8 növényfaj, 29 adatállomány, 512 tábla) 

 151. táblázat: A 132-es és a 168-as (Csepreg "Győzelem" Mg.Tsz.  003-as és 055-

ös) tábla talajjellemzőinek összehasonlítása 

 152. táblázat: A kukoricára vonatkozó (C tényező 0,5) területi kimutatások. 

 153. táblázat: A szántóföldi termőhelyek területe és humuszkészletének osztálygya-

korisága 

 154. táblázat: A savanyú talajok területi megoszlása, a pH érték gyakorisági százalé-

kában kifejezve (Marth et al., 1996) 
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10.2. ÁBRAJEGYZÉK 

 

 1. ábra: A művelési ágak elhelyezkedése a parlagos földművelési rendszerben  

(Sípos, 1972 nyomán: Szalai, 1996). 

 2. ábra: Az ugaros földművelési rendszer kifejlődése a parlagos rendszerből  

(Sípos, 1972 nyomán: Szalai, 1996) 

 3. ábra: Szántóföldek kiterjedése az ugaros földművelési rendszerben  a többi 

művelési ág rovására   

(Sipos, 1972 nyomán: Szalai, 1996) 

 4. ábra: A világ népességének növekedése (milliárd fő)   

(Láng, 1991) 

 5. ábra: A fajta minősítésének éve és termesztésben maradásának időtartama 

(életkora)  

(Ángyán-Menyhért, 1988) 

 6. ábra: A gabonafélék termésátlagának hosszú trendje Magyarországon  

(Ángyán-Menyhért, 1988) 

 7. ábra: A közép-európai flóra diverzitásának változása   

(Hüppe 1990 nyomán Harrach 1994) 

 8. ábra: Az agrártáj biotóphálózatának változása   

(Schleswig - Holstein) (Knauer, 1980) 

 9. ábra: A legdinamikusabban előre törő gyomfajok országos területborítási %-a  

(Ángyán - Menyhért, 1988) 

 10. ábra: Nitrogén-körforgalom (Németh, 1996) 

 11. ábra: Magyarország legnagyobb peszticidszállítóinak hatóanyagai és  azok 

toxikológiai megítélése  

(1998) (Darvas, 2000) 

 12. ábra: A Magyarországon engedélyezett 403 peszticid krónikus (lassú) mér-

gező hatása  

(1998) (Darvas, 2000) 

 13. ábra: A mezőgazdaság bruttó és nettó termelésének valamint anyagköltsé-

gének alakulása (1949 = 100 %)  

(Fecske, 1987) 

 14. ábra: A különféle gazdálkodási rendszerek elhelyezkedése a mestersé-

ges/természetes energiafelhasználási skálán   

(Ángyán, 1991) 
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 15. ábra: Az EU Közös Agrárpolitikájának átalakítási folyamata  

(Forrás: Buckwell Report, 1998) 

 16. ábra: A fő földhasználati kategóriák területi aránya (%) (1995) 

 17. ábra: A növénytermesztés kapcsolatrendszere  

(Ángyán, 1991) 

 18. ábra: Az agroökológiai feltételeket rontó gazdálkodás elvi sémája   

(Ángyán, 1991) 

 19. ábra: A földhasználati piramis 

 20. ábra: A bioszféra rezervátum általános zónarendszere és funkció-eloszlása.   

(Erdmann, 1994) 

 21. ábra: A biotóphálózat  agrártájon való megjelenésének vázlatos rendszere  

(Jedicke, 1994) 

 22. ábra: Térhasználati stratégiák  

(Ángyán, 1991) 

 23. ábra: Természetes- és agrárökoszisztémák összehasonlítása  

(Ángyán-Menyhért, 1988) 

a.) Természetes ökoszisztéma 

b.) Agrár-ökoszisztéma az 1920-as években 

c.) Iparszerű, kemizált agrár-ökoszisztéma  (állattenyésztés nélküli, 

 gamonatermesztésre specializált szélsőséges forma) 

d.) Agroökoszisztéma az alkalmazkodó növénytermesztésben 

 24. ábra: A mezőgazdasági biomassza-termelés és -felhasználás egyszerűsített 

rendszere (étkezési célú főtermék-felhasználással)  

(Ángyán-Menyhért, 1988) 

 25. ábra: A gyümölcsök fajtadiverzitásának változása 

 26. ábra: Tokaj-hegyalján termesztett szőlőfajták diverzitásának változása 

 27. ábra: Eltérő karakterű (intenzív, extenzív) fajták ráfordításnövelésre adott 

reakciójának elvi sémája 

 28. ábra: A műveléssel összefüggő talajállapot-romlás sémája  

(Birkás, 1993) 

 29. ábra: A kímélő művelés hatása a talajok állapotára  

(Birkás, 2001) 

 30. ábra: A művelési rendszerek kialakításának szempontjai 

 31. ábra: Az elporosodás csökkenésének trendje a műveléshatástól függően  

(Birkás, 2002) 
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 32. ábra: Az eltérő talajbolygatás hatása a nedvességveszteségre 21 csapadék-

mentes nap alatt  

(Birkás, 2000) 

 33. ábra: A talajművelés környezeti hatásait javító tényezők  

(Birkás, 2004) 

 34. ábra: A talaj humuszutartalmának változása 25 év során különböző szerves 

és műtrágyázás után  

(Bachthaler, 1979) 

 35. ábra: A szakaszos trágyakezelési eljárások naponta adódó mennyiségeinek 

elrendezése  

(Kreybig, 1955) 

 36. ábra: Négyszögletű és háromszögletű betonlap  

(Kreybig, 1955) 

 37. ábra: A félrerakott betonlapok helyére hasábalakúan berakásra kerülő nyers 

trágya  

(Kreybig, 1955) 

 38. ábra: A háromszögű betonlap használata  

(Kreybig, 1955) 

 39. ábra: Összehasonlító kísérleti eredmények különböző trágyakezelési eljárá-

soknál  

(Kreybig, 1951) 

 40. ábra: A hőmérséklet változása a komposztálás során  

(Alexa-Dér, 1997) 

 41. ábra: A szerves anyag átalakulása a komposztálás során  

(Alexa-Dér, 1997) 

 42. ábra: A kertben és a ház körül keletkező komposztálható hulladékok 

 43. ábra: Komposztsilók különböző megoldásai 

 44. ábra: A komposztálás munkaműveletei 

 45. ábra: Az alkalmazkodó növényvédelem eszköztára   

(Ángyán-Menyhért, szerk., 1997) 

 46. ábra: Az egészben való gondolkodás és cselekvés fő szempontjai  a mező-

gazdaságban  

(Győrffy, 1994) 

 47. ábra: A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program felépítése 
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 48. ábra: Magyarország számára előirányzott európai agrár- és vidékfejlesztési 

források évenkénti és jogcímek szerinti megoszlása  

(2004-2006) (millió euró) 

 49. ábra: 2004-ben pályázható agrár-környezetgazdálkodási rendszerek  

(tervezet, NVT 12. változat) 

 50. ábra: Magyarország természetföldrajzi tájainak földhasználati meghatáro-

zottsága   

(Ángyán, 2003) 

 51/a. ábra: Az élősövény hatása környezetének mikroklímájára  

(Broggi, 1986) 

 51/b ábra: Az élősövény hatása a mezőgazdasági termelésre  

(Broggi, 1986) 

 52. ábra: Lokális biotóphálózati rendszer felépítésének sematikus ábrája  

(Jedicke, 1994) 

 53. ábra: Magyarország agroökológiai körzeteinek növényszerkezete a termő-

hely alkalmassága és a termelési hagyományok alapján   

(Ángyán, szerk, 1989) 

 54. ábra: A földhasználati zónaelemzés adatbázisának felépítése és vizsgálati 

menete 

 55. ábra: A területek eloszlása a környezetérzékenységi-agráralkalmassági  

értékskálán 

 56. ábra: A termőhelyelemzés rendszerének, felépítése  

(Ángyán, 1991) 

 57. ábra: Néhány kiemelt táblajellemző paraméter hatása  a növénytermesztési 

talajalkalmassági értékszámra  

(Ángyán, 1991) 

 58. ábra: A termésátlag és a különböző talajértékszámok közti korrelációs koef-

ficiensek eloszlásfüggvényei (1986-88, 8 növényfaj, 29 adatállomány,  

512 tábla)  

(Ángyán, 1991) 
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10.3. TÉRKÉPJEGYZÉK 

 1. térkép: Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága 

 2. térkép: Magyarország területének környezeti érzékenysége 

 3. térkép: Magyarország területének elhelyezkedése a környezetérzékenységi-

agrártermelési skálán 

 4. térkép: A szántóterületek elhelyezkedése a javasolt háromkategóriás zónarend-

szerben 

 5. térkép: Kedvezőtlen adottságú területek 

 6. térkép: Egyes térségek (települések) környezeti (természetvédelmi, talaj-, víz-

védelmi) érzékenysége 

 7. térkép: Vidéki foglalkoztatáshoz való hozzájárulás (munkanélküliségi ráta figye-

lembevétele) 

 8. térkép: Az összpontszám alakulása településenként 

 9. térkép: Magyarország természetföldrajzi tájainak rendszere  

(Marosi és Somogyi, 1990) 

 10. térkép: A szántó aránya természeti tájaink területéből   

(Marosi és Somogyi, 1990 nyomán Tirczka és Ferencsik, 1996) 

 11. térkép: Magyarország természeti nagytájai és agroökológiai körzetei   

(Láng et al., 1983) 

 12. térkép: A kukoricatermesztési klimaalkalmassági értékszám alakulása Magya-

rországon (m: 31, n: 287, 35-113 mérőhely, 1901-1980)  

(Ángyán, 1991) 

 13. térkép: Három minőségi paraméter alapján számított búzatermesztési 

klímaalkalmassági értékszám  

(Szabó et al., 1987) 

 14. térkép: A termésátlag alapján számított búzatermesztési klímaalkalmassági 

értékszám  

(Szabó et al., 1987) 

 15. térkép: A sörárpatermesztési klímaalkalmassági értékszám   

(Alapy, 1987) 

 16. térkép: A kukoricatermesztés éghajlati körzetei  

(Ángyán, szerk., 1987) 

 17. térkép: Az USLE modellel készült talajveszteség-becslő térkép 

(Pataki, 2000) 


