
Vdlasz L6czy D6nes professzor opponensi v6lem6ny6re

Mindenek el6tt szeretn6m megkoszonni L6czy D6nes professzor [rnak, hogy elvdllalta 6rtekez6sem
birdlatdt, 6s az alapvet6en mezdgazdasdgi ill. agrookol6giai c6lzatri munk6t egy ezekndl t6gabb diszciplina,
a term6szetfdldrajz szempontrendszere szerint is vizsgdlat ald vonta.

Biriilatdnak bevezet6j6ben a fdldmin6sit6s k6rd6s6t t6rsadalmi 6s nemzetgazdas6gi kontextusba helyezi,
amivel rdmutat, hogy a f6ldmin6sit6s eset6ben a term6szettudomdnyos ismeretek a tdrsadalom kozvetlen
6s hosszti tdvri 6rdekeit kellene, hogy szolgdljdk.

Ennek hazai vonatkozdsai kozrll az aranykorona elavultsdgdt 6s levdltdsa irdnti ig6nyt emeli ki, de rdmutat
arra is, hogy az ut6bbi 6vtizedekben vildgszerte kevesebb tudomdnyos munka foglalkozott a f6ldminSsitds
m6dszertandval, mikozben a talajtani kutatdsok f6kuszdban a degraddci6s folyamatok vizsgdlata 5llt.

A sokoldalI foldmin6sit6si rendszer irdnti ig6ny 6s a korszer( adatb6zisokon 6s megbizhat6 m6dszereken
nyugv6 (jabb kutatdsok hi6nya kozdtti ellentmondds - a legut6bbi 6vek tdrsadalmi 6s gazdasdgi vdltozdsai
miatt - talin hamarosan felold6dik. Ugy ldtom, hogy a fejlett vildg 6lelmiszerb6s6g6nek 6s gazdasdgi
prosperitdsdnak 6vtizedei teremthettek kordbban olyan, krilonleges korrilm6nyeket, amik a kornyezeti
szempontok politikai, benne tudomdnypolitikai primdtusdhoz vezettek. Term6szetesen a degradiici6s
kdrok felismer6se is szerepet jdtszott az ilyen jelleg( kutatdsok 6s publikdci6k dominan ciitjilhoz. Kozben a

termelds hat6konysiig1t c6lzo m6dszerek fejleszt6se, pl. az adaptiv talajm(vel6s vagy a precizi6s
gazd6lkodds eljdrdsainak kidolgozdsa is folyt; ezek a c6lok az egyetemeken 6s kutat6int6zeteken kivtjl a
piaci szereplSk tevdkenys6g6ben is komoly szerepet kaptak.

Ugyanakkor a talaj, mint kornyezeti er5forrds min5s6g6nek jellemz6se 6s a foldmin6s6g t6rbeli
vdltozatossdg6nak Sbrdzoldsa vildgszerte val6ban csak kev6s tudomdnyos projektnek volt tdrgya. lgaz, a

kozelmriltban is voltak erre vonatkoz6 elszigetelt kezdem6nyez6sek (p6lddul n6metorszdgi ZALF-ban), de
ezek - a Professzor rir Sltal is emlitett, globdlis dttekint6st ad6 AEZ kiv6tel6vel - nem vezettek dtfog6
modellekhez 6s t6rk6pekhez. Az AEZ pedig, t6rk6pi alapjdnak l6pt6ke miatt, csak globiilis becsl6sekre
alkalmas, r6szletesebb 6s pontos elemz6sekre csak j6val korl6tozottabb m6rt6kben.

A foldminSsit6s c6lja ktilonbs6get tenni j6 6s rossz termdfoldek k6z6tt. Az Eu16pai Uni6 Kozos
Agrdrpolitikdja 6s benne az agrdrtdmogatdsi rendszere olyan elvek szerint mfikodott 6s m(k6dik ma is,
amia 28tag6llam 6s annaktobbszdzrlgiojdnak legv6ltozatosabbtdrsadalmi6s politikaiig6nyeit kell, hogy
mindenki megel6ged6sdre kiszolgiilja. Ebben eddig nem kapott szerepet a f6ldek produkci6s k6pess6ge.

Ugy gondolom, hogy itt - de a nemzeti foldrigyek ter6n is - hdrom t6nyezd is vdltozdst hozhat, ami aztdn a

foldminds6g kutat6sdnak is 0j lendriletet ad.

- Egyr6szt a vildg n6pess6gdnek noveked6se 6s az dltalSnos 6letszinvonal javuldsa miatt
folyamatosan nd az 6lelmiszerek ir6nti ig6ny, amely novekv6 6lelmiszer mennyis6get csokkend
term6tertileteken kell megtermelni. Tehdt az 6lelmiszer elldtds biztonsdgSnak megtart6sa
6rdek6ben lesz egyre nagyobb szrik#g a fdldhaszniilati 6gak foldmin6s6get is figyelembe vev6
optimalizd ldsd ra.



Nem v6letlen, hogy az Eur6pai Uni6 Horizont 2O2O programjdban 6ppen a ,,fenntarthat6
6lelmiszer biztonsdg" t6mak616ben most el6sz6r talajmin6sit6si kutatdsi felhiv6s is meghirdet6sre
kerrllt.

- Mdsrdszt az eu16pai 6s hazai mez6gazdasdg globdlis versenyk6pess6g6t kell rigy fenntartani, hogy
az erre fordithat6 tdmogatdsi dsszegek felhaszndldsa a lehet6 leghat6konyabb legyen. Mintegy az

Eu16pai Talajstrat6gia kisz6lesit6sek6nt vdrhat6 m6g az id6n egy Eu16pai Bizottsdgi Kozlem6ny a

term6foldrSl, mint er6forrds16l.
- Harmad16szt sztiksdg lesz a foldmin6s6g ismeret6re a klimavdltozdsb6l ered6 vdltozdsok

pontosabb e16rejelz6se 6s a vdltoz6 klima okozta hatdsok kezel6s6re is. Ez a talaj okosziszt6ma

szolgdltatdsait dltaldban is 6rinti, de itt is kitlintetett szerepe van a term6fold produkci6s

k6pess696nek.

Tudomdnyos szempontb6l a legnagyobb kihiv6st ez, a harmadikt6nyezd jelenti. L6czy professzor f r hdrom
k6rd6se is az 69hajlattal, annak terrlletivariabilitdsdval 6s az 69hajlatvdltozdssal kapcsolatos.

Ami az eur6pai produktivit6s t6rk6p klima adatait illeti, azert vdlasztottuk a kordbbi klimat6rk6pekb6l
szerkesztett Hartwich-f6le t6rk6pet (ami val6ban a Bundesanstalt frir Geowissenschaften und Rohstoffe
gondoz6sdban k6sziilt), mert rigy gondoltuk, hogy ennek r6gi6hatdrai harmonizdlnak legjobban a

talajtiljak hatdraival, igy a produktivitds 6rt6kel6s6n6l ezek szinergiSja j6l 6rv6nyesithet6. Metzger 6s

munkatdrsai kornyezeti sztratifikdci6s osztdlyozdsa egy t6bbt6nyez6s statisztikai elemz6s eredm6nye,
amiben 20 kornyezeti vdltoz6 alapjdn k6pez csoportokat, amiket aztdn l-3 zonlba sorolva t6rk6pez. A

kornyezetivdltoz6k koz6tt a talaj 6s az agrodkol6giai zon6k is szerepelnek, kozepes hatdssal a v6gs5 zon6k
kia la kitii sd ra.

A klimahatds kifejez6s6nek term6szetesen csak t6rbeli vagy id6beli osszehasonlitdsban van 6rtelme,
hiszen egy adott helyen 6s iddben a term6sk6pz6sben a talaj 6s a klimatikus viszonyok szerepe
sz6tvdlaszthatatlan. A hatdsok sz6tvdlasztdsa t6rbeli dsszehasonlitdsban sem egyszer(, mivel a klima
alapvet6en hatdrozza meg a talajok kialakulds6t, igy - az azondlis talajokat kiv6ve - bizonyos talajok csak
adott 6ghajlat alatt alakulnak ki.

Eur6pai osszehasonlitdsban azt taldltuk, hogy a szemiarid mediterrdn klimaz6na 6tlagos foldmin6s6g6t
tobb mint 7O%-kal haladja meg az 6cedni klimaz6na szdnt6inak foldmin6s6ge. Kontinentiilis l6pt6kben
tehdt ilyen mdrt6k( lehet a klima szerepe, ha a leggyeng6bben teljesit6 terriletek adottsdgait tekintjtik
viszonyitdsi alapnak. Ekozben az 6cedni z6n6n belrll 18 lo-os a szemiarid mediterrdn terrileteken pedig
30%-os volt az egyes szdnt6k minSs6g6nek az 6tlaghoz k6pest m6rt dtlagos elt6r6se. Ezek a szdmok arra
utalnak, hogy kontinentdlis 6sszehasonlit6sban a klimatikus hatdsok a meghatdroz6k a produkci6s
potenci6l alakuldsdban,

Hazdnknak term6szetesen kisebb m6rt6k( a klimatikus vdltozatossdga, mint a kontinensnek, igy a

talajf6les6g szerepe fontosabb: azt lehet mondani, hogy a foldrajzi elhelyezked6s klimatikus adottsdgaihoz
6s az 6vjdrathoz hason16, esetenkdnt azt meghalad6 fontossdg(. Szdsz (2OO2l szerint hazdnk
meteorol6giai korzetei k6z6tt mintegy 2O%-nyi kiil6nbs6g ad6dhat a briza klimatikus potenciSljiSt tekintve.
Ez n6mileg kisebb, mint a sz6lsds6ges 6vek hozamai kozotti Stlagos krilonbs6g, ami orszdgos dtlagot
tekintve meghaladhatja a 30%-ot. Hazdnkban tehdt a klimahatds iddbeli vdltozatossdga nagyobb, mint a

t6rbeli vdltozatossdg. Ezek hatdsdt viszont a talajtulajdonsdgok feler5sithetik, vagy tompithatjdk.

Kutatdsaim sordn azt taldltam, hogy - az elm0lt 6vtizedek gazd6lkoddsi szinvonaldnak adatai alapjdn - a

legtobb term6hely produkci6jdnak 6vjdratos ktil6nbs6gei Magyarorszdgon osszess6g6ben hasonl6k voltak



a ktllonboz6 term6helyek kozotti ki.ilonbs6gekhez, tehdt a talajminSs6g dltaldban hasonl6an fontos, mint
az 6vjdrat. 5z6ls5s6ges term6helyi viszonyokat osszehasonlitva (pl. egy sek6ly termSr6teg( rendzindt 6s
egy kivdl6 csernozjomot osszehasonlitva) m69 nagyobb jelent6s6g( is lehet ann5l. Az agrotechnikai
eljd rdsok ezt m6dosfthatj5k.

Itt rdt6rn6k az 6ghajlatvdltozdssal kapcsolatos kdrd6s megvdlaszoldsdra. Az, hogy a talajtulajdonsdgok 6s
az 69hajlati viszonyok hozamk6pz6sre gyakorolt hatdsiinak ardnya vildgszerte, 6s igy hazdnkban is vdltozni
fog, a klimavdltozdsi modellek alapjdn j6 megbizhat6sdggal el6re jelezhet6. Ennek m6rt6k6t mdr nehezebb
sz6mszer(siteni. Mivel Eur6pa krllonboz6 r6gi6iban elt6rd m6don 6rv6nyestil az6ghajlatv6ltozds, ez6rt -
az egyes rdgi6k kdz6tti 6ghajlatbeli krilonbs6gek noveked6se Sltal - megit6l6sem szerint kontinentdlis
l6pt6kben a klimahatds szerepe tovdbb novekedhet. Tehdt a term6keny r6gi6k 6s a kev6sb6 term6kenyek
(a tovdbb szlrazodo mediterrdn vid6kek) kozottikrilonbs6gek n6nifognak. Ezzel p6rhuzamosan viszont az

egyes r6gi6kon bekll - igy Magyarorszdgon is - megn6het a talajok szerepe.

Mivel hazSnk nov6nytermeszt6s6nek a szdrazabb 6s melegebb nyarak jelenthetika f5 kihiviist, a kedvez6
6s kedvezStlen vizgazddlkoddsri talajok hozamai kozotti krilonbs6gek ndvekedhetnek. Ezzel itthon a

talajmin5s6g viszonylagos szerepe tov6bb n6het. llyen kovetkeztet6sre jutott a kozelmf ltban folytatott
VAHAVA projekt is. Felt6tlen ki kell emelni, hogy a talajmfivel6snek 6ri5si szerepe lehet az

alkalmazkoddsban 6s a kril6nbs6gek csokkent6sdben. Mivel a morzsds szerkezet( talajok 6rz6kenys6ge
j6val kisebb, mint a ro96sodott vagy porosodott szerkezet(iek6, a j6 agron6miai szerkezet kialakitdsa sokat
seg[thet. Csakrigy, mint a bolygatdsi vizvesztes6g minimalizdlSsa.

A birdlatban klimatikus hatdsokat 6s a talajok vhgazd6lkod6sdt 6rint6 k6rd6sek mellett a tdpanyag-
elldtottsdg szerep616l, ezen beltll is a mikrotdpanyagok figyelembe v6tel6nek lehetds6g616l is k6rdezett
L6czy professzor fr. Felvet6s6vel teljesen egyet6rtek, Egy jov5beni r6szletes foldmindsit6snek a

mikrotdpelemek mennyis6g6t is figyelembe kell venni. Ennek m6djdt limitdltsdg szerinti hatdr6rt6kek
meghatdrozdsdban ldtom, amihez j6 alapot adhatnak t6bbek kozdtt az MTA-ATK-TAK| ilyen iriinyri
eredm6nyei.

Ami a produkci6s k6pess6g 6s degraddci6s hatiisok mintaterrileti vizsgdlatait illeti, val6ban 6rdemes a

professzor {r iiltal javasoltaknak megfelel6en tovdbbi mintateriiletek - eltdr6 term6helyi viszonyok 6s
ktilonbozS degraddci6s folyamatok - elemz6se, hogy r6szletes ds megbfuhat6 adatokkal pontositsuk az
elm6leti modell param6tereit.

V6giil reflektdln6k azokra a javaslatokra, amik a foldmin6sit6 modell t6jokol6giai be:igyazottsdgdt
segiten6k. Az ember folyamatosan alakitja a tdjat, kedvez6 vagy kedvezStlen i16nyba v6ltoztatva a

tdjk6pet, a jelen 6s a j6vd foldhaszndlati lehet6sdgeit, okosziszt6ma szolgdltat6sainak min5s6g6t. Ennek
nem csup6n mez6gazdasdgi 6s kornyezetivonatkozdsit, de gazdasdgi, tdrt6nelmi, kulturdlis 6s lelkioldalait
is figyelembe kell venni, ha a tdrsadalom minden ig6ny6re 6s a kovetkez6 generdci6k lehetds6geire is
gondolni szeretn6nk. A disszertdci6mban bemutatott foldmin6sit6si modell csak egy r6szeleme lehet egy
ilyen, komplex tdj6rt6kel6si rendszernek, aminek kidolgozdsiihoz tobb tudomdnyterLilet szakembereinek
osszefogds6ra lesz szriks6g. Egy ilyen osszefogds sordn lehetne tiszt6zni a ,,talaj", ,,f6ld', ,,tdj" 6s a beldlijk
szdrmaztatott,,term5talaj" ,,term5fold",,,term6t6j" vagy,,talajhaszn6lat",,,foldhaszndlat,, 6s kapcsol6d6
fogalmak krilonboz5 jelent6startalmait 6s egymdshoz val6 viszonydt is, hogy a tudomdnyos
nyelvhaszn5latban a k6s6bbiekben egys6gesen tudjuk kezelni ezeket.



K6szonom L6czy professzor (r birdlatdt, amiben 6pit6 sz6nd6kkal hfvta fel a figyelmet a t6makdrben
m6g nyitott tudomdnyos k6rd6sekre 6s az el6tttink dl16, nem kev6s feladatra.

Keszthely 2015. februdr 25.


