
V6lasz Tamds Jdnos professzor opponensi v6lem6ny6re

Koszon6m sz6pen Tam6s Jdnos professzor (rnak, hogy gondosan dttanulm6nyozta disszertdci6mat 6s

6pit6 kritikdj5val nemcsak MTA doktori munkdmat 6rt6keli, de a tov6bbl6p6shez is hasznos gondolatokat
ad.

A kdrnyezetv6delem egyik alapvet6sek6nt id6zi a ,,fokozott gondossdg 6s el6reldtds" ig6ny6t, aminek a

foldtigyek terrilet6n is 6rv6nyeslilni kell(ene). Kiemeli, hogy ehhez segitene egy komplex foldminSsit6si
rendszer, ami egys6gesen kezeli a produkci6s potencidl 6s a talajv6delmi szempontok k6rd6seit. Egy ilyen
rendszer bevezet6s6nek kor:ibban szdmos akaddlya volt, amik k6ztil megldtdsom szerint a politikai
elhat6rozds 6s a megfelel5 adatok hiSnya volt a k6t legfontosabb.

A politikai akaratot annak a tudomdnyos felismer6snek tdrsadalmi elfogaddsa formdlhatja, ami szerint
haz6nk talajerdforrdsa v6ges, a be6pit6s miatt gyorsul6 m6rt6kben fogy, a kulonb6z6 degraddci6s hat6sok
dltal vesz6lyeztetett, 6s f6k6nt, hogy a talajt6l fii996 okoszisztdma szolgdltatdsok haszna az egy6nekn6l 6s

a t5rsadalom krilonboz6 csoportjaindl kiegyens{lyozottan 6s igazsSgos elvek szerint kell, hogy
megjelenjen, mikozben a talajmin6s6g meg6vdsa is kdzos 6rdek, igy annak kolts6geit is megosztva kell
viselntink.

N6hdny teleptil6sen (jra bevezett6k a f6ldad6t, amihez a sokat kritizdlt aranykorondt veszik alapul, ami
szerkezetdbdl ad6d6an alkalmatlan a talaj okol6giai funkci6inak 6rt6kel6s6re, de gazdasdgi

osszefiigg6sben is megbizhatatlan. A t;imogatiisi rendszerek ezzel szemben a foldmin6s6get egyel6re m69
nem veszik figyelembe. Ugyanakkor az Eur6pai Uni6 dltal finanszirozott agrdrtdmogat6si programok koz6
mdr j6 ideje illeszkednek olyanok amik talajv6dS eljdrdsokat irnak el6, s amilyenekre Magyarorszdgon a

ktil6nbozS agrdr-k6rnyezetgazddlkod6si c6lprogramok adnak elSremutat6 p6lddt.

A talajvddelmi programok hatdsvizsgdlatdra, egys6ges monitorozdsdra 6s tertlleti differencidldsdra
mindeddig nem volt m6d, 6ppen az adathidny miatt, ami meglSt6som szerint kordbban egy sokoldalrl
foldmin6sit6si rendszer bevezet6s6nek is a legnagyobb gdtja volt.

Tamds Jdnos professzor [r k6rd6se a kornyezetkimdl6 gazd6lkodds hat6konysdgdnak megit6l6s6hez
hasznd I hat6 indikdtorokr6l ezzel ka pcsolatos.

Ugy gondolom, hogy Magyarorszdgon az rlgynevezett "Helyes Mez6gazdasdgi 6s Kornyezeti Allapot"
biztositdsdhoz a krllonbozd tdmogatdsi programokban r6sztvevSkt6l megkovetelt b6vftett talajvizsgdlat
eredm6nyei felt6tlen ezekhez sorolhat6k. Krllon6sen a szervesanyag tartalom 6s annak vdltozdsa azok,
amik a feltalaj min6s6gd16l illetve annak vdltozdsd16l sok informdci6t adnak. Tehdt vannak olyan
talajjellemz6k (pl. a szervesanyag tartalom 6s humuszos r6teg vastags6ga, pH, fizikai f6les6g stb.) amik -
oniill6an vagy kombin6ci6ban - indikdtorokk6nt is felhaszndlhat6k. Ezen tril azt is gondolom, hogy a

talajmin6s6g legaldbb ilyen fontos indikdtorai olyan komplex mutat6k lehetnek, amik a talajtani szakma
kisszdm( m(vel6in tril, szdlesebb csoportokndl is meg6rt6sre taldlhatnak. Ezek koz6 - legfontosabbk6nt -
sorolom magdt a talajmin6s6get (vagy foldmin5s6get), az azt kifejez6 viszonyszdmmal. tlyen irdnyban
kezdttink el az Eur6pai Bizottsdgndl is dolgozni, amikor az Eurostat dltal koordindlt agriir-kornyezeti
indikdtorok k6z6 javasoltunk egy komplex talajminSs6gi jellemz6t. Kordbban - az OECD hason16

indikdtordnak megfelel6en - az Eu16pai Bizottsdg is csupdn a talaj szerves sz6n tartalmdt haszndlta a
talajmin6s6g jellemz6s6re. Ennek a komplex jellemzdnek az osszetev6i a produkci6s k6pess6g indikdtora,



a produkci6s k6pess6g stabilitdsdt jelz5 indik6tor, a tdpanyag-hasznosuldst kifejez5 indik6tor 6s a

kdrnyezeti 6rz6kenys6g tobb t6nyez6b6l fel6pri16 indikdtora. A komplex indikdtor f6bb elemeit a K6zos

Kutat6int6zetben kidolgoztuk, ennek a produkci6s k6pess6ggel foglalkoz6 egyes r6szelemeit dolgoztam
fel disszertdci6mban is. (A r6szletes m6dszertan 6s t6rk6pi eredm6nyek teljess6grikben az Eurostat

honlapjSn 6rhet6k el: http://ec.europa.eu/eu rostat/statistics-explained/index. php /Aeri-
e nvi ro n me nta l_i nd icator_-_soi l_q u a I ity)

A kornyezetkimdlS gazddlkodiis kedvez6 hatdsa a talajminSs6g javitdsdn tril - a biodiverzitds n6vel6s6t5l

a term6szetes vizek minSs6gi javu ldsdig - tobbf6lek6ppen jelentkezhet. Ezen hat6soknak egy6b indik6torai
is vannak, illetve lehetnek, amiknek a talajminSs6ggel va16 osszeftigg6seit szint6n 6rdemes lesz vizsgdlni.

A k6zds agrdrpolitika hatdsdnak monitorozds6hoz az Eur6pai Bizottsdg dltal javasolt agrdrkornyezeti
indikdtorok kozott a talajminds6g mellett a talajer6zi6 m6rt6ke a mdsik talajindikdtor. Az opponensi

v6lem6nyben emlitett AltalSnos Talajvesztes6gi Egyenlettel (USLE) szdmolt talajvesztes6g, ami az erozio

m6rt6k6t hallrozza meg, kapcsot jelenthet a talajmin6s6g vdltozdsdnak modellez6s6hez, tovdbb6 p6lddul

a talajminds6g 6s vizmin6s6g viszonyrendsze16nek felm616s6hez is.

Az USLE modellnek a disszertdci6ban bemutatott foldmin6sit6si m6dszerhez val6 viszonyd16l rigy

gondolom, hogy az USLE modellel kiszdmolt talajvesztes6g m6rtek6b6l becsrilhetjrik a talajszelv6nyben

bekovetkez5 vdltoz6sokat, ktilonos tekintettel a termdr6teg vastagsdgdban 6s a feltalaj tulajdonsdgaiban
bekdvetkez6 vdltoz6sokra. Ezek dltal kozvetlen kapcsolat nyilik a talajminds6g vdltozdsdnak kifejezds6re.

A ktilonbozS modellek osszekapcsoldsdhoz m6g rengeteg teendd van. R6szben tudomdnyos, rtiszben

technikaijelleg(ek.

A tudomdnyos kihivdsok kozott vannak a birdlatban is emlitett pedotranszfer szabdlyokkal kapcsolatos
teend6k. A t6rfogattomeg 6s vizgazddlkodSsi tulajdonsdgok pontosabb becsl6se p6lddul nagyban segitend
a talajvesztesdg 6s az Sltala okozott talajmin5s6g romlds pontosabb szdmitdsdt. Ezen a t6ren jelent6s

e16re16p6s tapasztalhato: az (j, kordbbiakndl j6val pontosabb 6s megbizhat6bb eu16pai vizgazdiilkoddsi
pedotranszfer ftiggv6nyeket 6pp magyar vezet6ssel sikerrllt kidolgozni 6s a kozelmrlltban egy vezet6
tudomdnyos foly6iratban publikdlni.

A modellek 6sszekapcsolSs6nak technikai felt6telei, megl6t6som szerint adottak. Az opponensi v6lemeny
informdci6s technol6gia lehets6ges hozzdadott 6rt6keire vonatkoz6 kdrd6s6re ebben a vonatkozdsban
pozitiv vdlasz adhat6. Az informdci6 technol6gia dltal nyrijtott lehet6s6gek ugyanakkor enn6l j6val
tiigabbak. Ugy gondolom, hogy a f6ldmin6sit6s 6s talajv6delem eur6pai terrilet6n - a modellek
osszekapcsol6sdnak lehetSs6gdn tril - az adatgy(jt6s, a t6rk6pez6s, az eredm6nyek ki6rt6kel6se 6s az

e red m6nyek megosztdsd ba n je lentke z6 jobb lehet6s6geket 6rdemes kieme I ni.

Az adatgy(jt6sben a tdv6rz6kel6si technol6gidk tovdbbi fejl6d6se hozhat djat, bele6rtve a ki.ilonboz6
m(holdas 6s foldkozeli multispektrdlis 6s egy6b technikiikkal tort6n6 megfigyel6sek eredm6nyeit. Ezek a

talaj-viz-nov6ny rendszerre vonatkoz6 szdmos, eddig kolts6ges 6s neh6z adatgy(jt6si m6dszernek
jelenthetik olyan alternativdit, amik a term6terrilet eg6sz6r5l folyamatosan szolgdltatjdk az adatokat, a

professzor (r 6ltal is emlitett'Big Data' m6djdra.

Azt sem tartom elk6pzelhetetlennek, hogy a jov6ben az eu16pai tdmogatdsi pdnzek helyes

felhaszndlSsdnak ellen6rz6s6ben 6s a talajv6delmi elvek gyakorlatba tiltet6s6hez a talajm(vel6 eszkozokre



szerelt szenzorok tovdbbitott adatai is segits6get jelenthetnek, egyben (jabb adatokat szolgdltatva a

ta lajv6del mi eljd 16sok tovd bbfejleszt6s6hez.

Az adatok feldolgozdsdban 6s ki6rtdkel6s6ben az elmrllt k6t 6vtized robbandsszer( fejl6d6s6nek riteme
taldn lassul, de a l6trejdtt kapacitdsok - itt a szdmit6gdpek teljesitm6nyeire 6s a statisztikai szoftverek
lehet5s6geire gondolok elsSsorban - mdr ma is el6segithetik a kordbbindl osszetettebb adatelemz6si
eljdrdsokat. F6leg az id6soros adatok feldolgozdsa 6s a t6rbeli korreldci6k 6rt6kel6se a foldmin6sit6s
terrllet6n is hozhat 0j eredm6nyeket.

A geostatisztikdnak a talajt6rk6pek k6szit6s6ben m6r ma is 6ri5si a jelent6s6ge, hiszen a t6rk6pk6szit6shez
napjainkra vildgszerte meghatdroz6vd vdlt a digit6lis talajt6rkdpez(ts. Ez, az inform6ci6 technol6gidra
tdmaszkod6 m6dszer megit6l6sem szerint m69 nem 6rte el korldtait, a jov6ben toviibbi fejl6d6se v5rhat6,
ne m f riggetle n ri I a hdtt6 radato k bdvrj l6s6t5l.

Az informdci6s technol6gia az ismeretek megoszt6sban is egyre inkSbb felhaszndl6bardt megolddsokat
eredm6nyez. llyen irdnyba tett els5 l6p6sek koz6 sorolhat6 a hazai D-e-Meter rendszer informatikai
megval6sitdsa 6s megjelenit6 felrilete is. A D-e-Meter alkalmaz6st fejlesztS informatikus koll6gdk el6rel6t6
gondolkoddsdnak eredm6nyek6nt ez mobil eszkozdkon is m(kod6 megolddst jelentett. Az ut6bbi
6vtizedben a mobil alkalmazdsok gyors terjed6se a mezSgazdasdg szinte minden szegmens6ben
megfigyelhet6 volt, ez a16l a talajtannal kapcsolatos tertlletek sem kiv6telek. Hogy csak egy 6rdekess6get
emlitsek, (j vilSg talajt6rk6p k6sztllt, kifejezetten mobiltelefonos bong6sz6sre optimalizdlva. De egy most
indul6, a talajfunkci6kat 6rt6ke15 Horizont 2020-as eur6pai projekt c6lja is az, hogy a talajfunkci6kr6l
k6szii16 6s m(vel6si tanScsokat is nyujt6 mobil alkalmazdst fejlesszen ki.

Ezek a fejleszt6sek a hazai tapasztalatokb6l is merithetnek, mint ahogy a D-e-Meter foldmin6sit6 program
is meritett a kordbbi hazai munk6kb6l, igy a Ldng 1., Csete L. 6s Harnos Zs. neveivel f6mjelzett nagy
tudomdnyos alapossdgri munkdb6l is. Opponensem jogosan hi:inyolja az osszevet6st ,,A magyar
mezdgazdasdg agrookol6giai potenci(ija az ezredfordul6n" program eredmdnyeivel. Ezt val6ban 6rdekes
lett volna elvdgezni. Ments6gtil szolgdl, hogy az agropotenciSlt szak6rtSi becsl6s alapjdn felm6rd koriibbi
kutatds r6sztvev6i kozi.il tobb meghatdroz6 kutat6 is reszt vett a statisztikai alapokon nyugv6
foldmin6sit6si rendszer kidolgozdsdban, igy az 1980-as 6vekre folhalmoz6d6 talajtani 6s
nov6nytermesztdsi tudds az fjabb f6ldmindsit6si c6hl kutatdsainkba mintegy,,Storokl6dott,,.

V6gezetiil m69 egyszer koszdnom a disszertdci6 gondos elolvasdsSt 6s kedvez6 6rt6kel6s6t. Az opponensi
v6lem6nyben megfogalmazott felvet6sek, javaslatok hozzdsegitenek a t6m6ban folytatott szakmai
piirbesz6d megtljitiisdhoz 6s azokat 6n is igyekszem 6rv6nyesiteni tovdbbi kutatdsaim sordn.
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