
V6lasz Csath6 P6ter professzor opponensi v6lem6ny6re

Hdlds vagyok Csath6 professzor rirnak, hogy doktori 6rtekez6semet alaposan Sttanulmdnyozta 6s a
modern foldmin5sit6si kutat6sokat lehet6v6 tev6 tudomiinyos folyamatok szempontjdb6l is 6rt6kelte
annak rdszleteit 6s eredm6nyeit.

A talajtanban 6s dltalSban a mez6gazdasdg- 6s kcirnyezettudomdnyokban Eur6pa-szerte a mdsodik

vildghdbordt kovet6 fejlSd6s produk6lta azokat a tudomdnyos eredm6nyeket, amik mdig meghatArozzik
az e16rel6p6s i16nyait. Term6szetesen ez a fejl6d6s nem volt el6zm6ny n6lktili, de az iparszer(
mez6gazdas5g kiteljesed6s6nek 6s a termel6s ig6nyeit szolgd16 kutatdsi 6s adatgyiijt6si kapacitdsok

noveked6sdnek egyedrili{ll6 id6szaka volt ez a n6h6ny 6vtized, Magyarorszdgon is. A talajtani adatok

gyfijt6se, feldolgozdsa 6s felhasznSldsa ter6n hazdnk a m6sodik vilSghdborrl utdn tov6bbra is a vil6g

6lvonalSban maradt 6s az Agrok6mia lnformdci6s 6s lrdnyitdsi Rendszer ki6pril6s6vel a tdpanyag-
gazddlkod5s 6s nov6nytermeszt6si inform6ci6k rendszeres gyfjt6s6vel az 1980-as 6vekre ezeken a

tertileteken is az 6lvonalba keriilt. Ebben az id6ben hazdnk 80.000 mezdgazdas5gitdbl6jd16l gy(jtottek 6vi

rendszeress6ggel m(vel6si, trSgydzdsi 6s term6shozam adatokat 6s hirom6venk6nt - azonos m6dszerrel
- vizsg6ltdk a talajok humusz- 6s m6sztartalmdt, pH-jdt 6s t6panyag-elldtottsdgi 6rt6keit.
Viszonyit6sk6ppen: az Eur6pai Uni6 LUCAS programj5nak keret6ben az cisszes tagdllam teriilet6r6l els6

izben 2009-ben begyfijtcitt mintegy 20.000 minta adatbdzisa, noha a feltalajok alapinform6ci6in kivril a

foldhaszndlatnak is csupiin legfontosabb mutat6it tartalmazza, soha nem l6tott informdci6s b6zist jelent.

Haz6nkban tehdt volt mib6l meriteni. Ez nem csak a mai eu16pai uni6s talajminta-v6telez6sn6l
hdromszdzszorta s(r(bb AllR talajadatokra igaz, de a nagy t6rbeli 6s tematikus r6szletess6gfi talajt6rk6p-
Sllom6nyra is. Az elemz6sekhez tehSt olyan adathdtt6r dll rendelkez6sre, mint amilyen csak kev6s mds

orszdgban. Sajnos azonban az 1980-as 6vek v6g6ig 6llami programk6nt foly6 nagym6retarSnyf
talajt6rk6pez6si 6s tSpanyagvizsgdlati munk6k le6ll6s5t kovetden szinte kizdr6lag az egyetemek 6s

kutat6int6zetek id6ben 6s tematikdban is korldtozott programjaira, valamint az eseti hat6sdgi
talajvizsgiilatokra korldtoz6dott az rij adatok gyrijt6se. A Talajv6delmi lnformdci6s 6s Monitoring rendszer
1200 pontjii16l sz6rmaz6 mintSk vizsgdlataijelentik a ritka kiv6teleket, amik az ut6bbi 6vtizedekben kiss6
gyarapitottSk az Sllami talajadatok kcir6t.

Ekozben vil6gszerte egyre nagyobb hangsrilyt fektetnek a talajinform6ci6s rendszerek ki6pit6s6re 6s

b6vit6sdre, nem csak a haziinkndl kordbban is gazdagabb talajadatokkal rendelkez6 orszdgokban (pl.

Csehorsz6g, Szlovdkia) de az el6zSleg talajtani szempontb6l gy6rebben feltdrt orsz6gokban is. Krilonosen
AzsiSban robbandsszerii a talajinformdci6s rendszerek fejt5d6se, amiben 5ri5si szerepe van a t6rs6g
n6pess6g6nek 6s gazdas6gdnak nciveked6s6nek, ami folyamatosan 6s jelent5sen fe16rt6keli a term6szeti
er6fo116sok fontossdgdt. Ez a fel6rt6kel6d6s term6szetesen egyben glob5lis jelens6g is.

Magyarorszdgon majd' kdtszer akkora az egy f6re jut6 szdnt6 terrilet, mint Franciaorszdgban, hdromszor
akkora, mint N6metorszdgban 6s hatszor akkora, mint Kindban. Ugy l5tom, hogy ennek ellen6re - vagy

taldn 6pp ez6rt - nem forditunk el6g figyelmet ennek az egyre 6rt6kesebb vagyonnak a meg6rz6s6re. Ha

csak otthonom, Keszthely talajvagyon-gazddlkod6sdnak rossz p6ldiijdt n6zem, a kcirnyez6 szdnt6k hely6re
teleptilt bev5sdrl6kozpontok 6s a hozz| kapcsol6d6 utak nem csak tdjrombo16 6s szerintem tiirsadalom
rombo16 hatSsriak, de az agrdrtermel6sb6lv6g6rv6nyesen elveszett terr.ileteken a talaj rikol6giai funkci6i
sem mfikcidhetnek tribb6. A vdros belteriilet6n barnamez6s beruhdzdsok nem trirt6nnek 6s hasonl6 a

helyzet sok mds teleptil6sen is. 6gy gondolom, hogy egy elSreldt6 gazdasdgpolitikdval tdrsu16 szigorri



talajv6delmi politika tdrsadalmi haszna sokszorosan feliilmflnd a mostani, r<ivid t6vri drdekek mentdn
jelentkez5 hasznot.

Kcizben dlelmiszerbiztonsdgiban veszdlyeztetett dzsiai orsziigok a vdrosi dlelmiszertermelds ktilcinbcjzd

megolddsait fejlesztik jelent6s forrSsokkal, nagy figyelmet szentelve szrikos talajk6szleteikre.

Fejlettebb orszdgokban lStunk mds el5remutat6 p6ld6kat is. Stuttgart vdrosfejleszt6s6n6l p6td6ul a vdrosi

terek funkci6inak, benne okol6giai funkci6inak optimalizdldsdhoz 6s a lakossdg 6letmin6s6g6nek

biztositdsdhoz figyelembe veszik a talajadottsdgokat is.

Teljesen egyet6rtek Professzor drral, abban, hogy Magyarorsz6gon is a tdrsadalmi hasznossdgot kell
prioritdsk6nt tekinteni a strat6giai er6forr6sunkat jelent5 talajok tigy6ben is. A tdrsadalom 6rdeke pedig

a hosszti t6von is fenntarthat6 talajvagyon gazdiilkodds, ahol a gazdasdgfejleszt6s szempontjai kozott a

talajfunkci6kat hasznositva meg6rzS talajhaszndlat is szerepel. Ebb6l kiindulva a birdlatban feltett
k6rd6sre azt vdlaszolom, hogy szerintem a foldb6rl5k a b6rleti id6 kezdetekor jellemzS talajmin5s6get,
vagy anndl jobbat kell, hogy biztositsanak a b6rlet teljes idSszak6ra a talaj j6 kultrirdllapotdnak
meg6rz6s6vel egyiitt Ennek ellen6rzdsdre kUkinboz6 talajindikdtorok haszndlhat6k, amik koziil 6n a

produkci5s kdpess6get, a szerves anyag tartalmat, t6panyag elliitotts5got 6s szennyezd anyagok szintj6t
javasolndm.

V6gril megkoszoncim a t6 panyag elldtotts5gi sz6mitdsok folytat6sdhoz adott tandcsokat, amiket felt6tleniil
figyelembe veszek a bemutatott rendszer tovdbbfejleszt6se sordn.

Keszthely 2015. mdrcius 17.
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