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Talajaink a gyepgazdalkodSs
Varallyay Gyorgy
MTA Talajtani es Agrokerniai Kutat6 Intezet, Budapest

termeszeti er'fforedsai
feltetelesen megujul6
Magyarorszag legfontosabb
talajk6szieteink.. Kovetkezeskeppen az esszertl - a talaj sokoldahi funkoi6inak
zavart4ansfigit biztosit6 talajhasznMat 6s a talaj vedelmet, allaganak meg6vask biztosit6
talajvalelern lentos elemei banink fenntarthat6 (rnez6gazdas6gi) fej16desenek, s gazdastigi
(szocio-tikon6rniai) 6s kornyezetvedebni szernpontb61 egyariint megkilleabortetett
jelent6s6gilek.
A mez6gazdas6gi termeles atapvet6 c61ja megfele15 mennyisega 6s rnin6s6pi terrnekek
el6611116.sa rninel kisebb riforditLsokkal es ktitos kornyezeti meliekliat6sok Welkin. Ezen
alapvet6 k6veteltnenyek (mennyiseg, min6s6g, hatekonysig, jovedelrnez5seg, kornyezeti
hatdsok) viszon.ylagos jelenteisege, sdlya jeIenteisen vSitozott rnez6gazdastigunk ut6bbi
bt-ven6ves ti5rtenelyn6ben, az adott gazdastigi helyzet es szoci61is kariilm6nyek
fiiggvenyeben, a politikai donteseknek megfelel6en.
A fenntarthat6 (rnez6gazd_asiigi) fej16.des rnegvai6sitasa koz8s feladata az allatnnak, a
kiiIonboz5 szinta danteshoz6kna.k, a roldtulajdonosoknak, a faldhasznti16knak, s
legalabbis kozvet-ve az egesz tArsadalornnak. Csak kOzOs es isszehangolt er6festiteseik
lehetnek eredmenyesek egy hatekony, javedelmez6, szocalisan elfogadhato, kiiirnyezetbartit tnezZgazdasagi fejl6d6s megval6sitisa 6rdekeben (VARALLYAY-NEMETH 1996).
A talaj funkciOi
A tarsadalom egyre in bb veszi igenybe, a fenntarthat6 fej1i5des egyre inkabb 6pit a
talaj kiilemboz6 funkei6ira, arnelyek kbziil legfontosabbak a kEtvetkez6k (VARALLYAY
1994a, 1994b):
feltete1esen rnegtiju16 termeszeti er6forrils;
- a ttibbi termeszeti er6fotriis (sug6t26 napenergia,16gkor, felszini 6s felszin a]atti
vakeszietek, biologiai er6fon•sok) hatisinak integraora, tr-anszforrn6tora;
- a primer biotnasszaterrneles alapvet6 kilizege;
h6, viz es ntivenyi tipanyagok ten-neszetes rakttirozija;
termeszeti okok miatt vagy ernberi tevekenyseg hatiistira bekovetkez6 st•esszhatitsok
puffer kozege;
- a termeszet hatalmas szar5- es detoxikal6 rendsbere;
- a bioszfera jelent6s gen-rezervoarja.
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E funkcitik fontosszta, jelent6s6ge, "stilya" terben es id6ben egyarant valtozik. Hossz6
ideig csak a talaj term '61cepessele volt "ertelcmer6", s annak v61tozatlanul
megkillonbortetert jelent6sege van ma is. Az ut6bbi evekben - kUltinesen egyes
t6rsegekben jelent6sen felertekelodtek a talaj kornyozeti funkci6i.
Taiajfolyamatok szabalyoz4sa. a korszera talajtan legfontosabb feladata
A talaj funkci6kepesseget, funkci6inak zavartalansigat a talajtulajdonsigok osszhatisa
kaxiamm ten, a i -`%1 szont a tah-jban vegbernen5 anyag- es energiaforgaIrni,
ratajkepz6d6si es talajpasztuhisi folyarnatok eredm6nye. A talajjal kapcsolatos minder'
tevekenyseg vegillis ezen folyamatok megviatortatislt jeiend, ezen keresztiii modositja a
talajtuiajdons6gokat, s hat a talaj funkciolepessegere. A tudatos (terrnelesi c6lok, a talaj
tillaganak meg&Lese, terrnekenysegenek fenntartilsa vagy fokozasa, t6j- es
karnyezetv6delem erdekeben torten6) beavatkozisok eppligy, mint a legkintinboz6bb
egyeb eruberi tev6kenysegek nernkivimatos, ktros mollekhat6.sai (VARALLYAY 1994b.).
TalajkeszIeteinket k6t f6 veszely fenyegeti; a killoriboz6 talajdegradaciOs folyarnatok es
a talaj szermyczOdese.
B6r a fokoz6d6 kedvez6tlen hatasok kivease, megel6thse egyre nchezebb, megis ki
lehet es ke.Zl mondani a2t az alaptetelt, hogy talajk6szleteink niin6sege, sokoldatu
funkciok6pessege, meg6rizhet6, fenntartbat6. Ez azolthan 6.11and6 tudatos tevekenyseget, a
talajfolyamatok bizonyos cell, merteldi es irinyd szabiilyozetsea teszi sziiksegess6, ami
korszeill talc tan egyik legfontosabb felatiata.
A szabalyozas celja lehet a jelenlegi illapot (talajfolyarnatok --> talajtulajdonsilgok)
fen atart6sa, stabilizilasa; a kedvez6tlen, nemkivaatos valtozAsok tregel6zese; valamely
el6zetes rinapot visszaalctisa; vagy a jelenlegi 611apot valamely oel szerripontj6161
kedvezolbe t6tele, javittisa. A szabalyozas (szabtilyozottszig) kiviinatos mertike az
ideink6nti al apotellen6rzest61 kezdve a teljes szabfilyozisig igen sokfele lehet, de - egesz
kiv6teles esetekt61 eltekintve nem nelktilbzhai Tgves nezet az, hogy a teljesen rnagdra
hagyott kornyezet nvisszatalal" eredeti, a kOrnyezet egesze szempontjAb61 legkedvezobb
llapotikba. Lk fettlagritt mcgt.It

rerr st.

"tItttft-1" zutp, %T,1%.-‘ "tst.dttku
erd6,csupinga1tyomrl.Aivdt6emsclokrbn

armentcsitett 6.s lecsapolt teriiletek eredeti okoszisztemii sem nIakulnak vissza spontan
motion csuptin az ""eredeti" nedvessegviszonyok
A talajfolyainatok szab6.1yoziisbak logikusan es szaksegszergen egyrnAsra 61)1116 lepeseit
tobb kozlemenyEinkben osszefogialtuk WARALLYAY 1994b; VARALLYAY-NEMETH
1996).
Annak legfontosabb tercitetei az esszerri talajhaszniLlat, a korszeril es kornyezetbarfit
agratechnika, vatarnint szilkseges esetekben - a rekultiviici6 6s melior6ci6. Mindezekbefl
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megkinnbortetett szerepe lehet ne az esszerii gyepgazdalkodasna.k (VARALLYAY
.19922; VINCZ.E.FFY 1992, 1995).
Magyarorszag tatcijai

Magyarorszlig talajainak nagy res2,e, viszonyiag fiatal (negyedkori vagy kesi5bbi)
talajk6pzi5 k6zeten alakult ki, s az orsz6gnak esak kisebb hainyadgt boritjak regebbi
(harmadkori vagy idasebb) anyak5zetb6I kepz6dott talajfelesegek. Az orsz6g thjainak
jelenlegi arcitlatit es domborzatiit egyiittesen alakitotta Id a szel, a felszini vizek es a
laterAlis erozio tevekenysege es valtozatos telepiiles eolikus, alluviilis es kolluvialis
filedekeken indult meg a talajkepzt5des.
A talajkepz5des tenyezt5i (egliailatild5jafis, felszini es felszin alatti vizek, novenyzet,
emberi tevikenyseg, talajkepzi5des megindul6sa ota &let idt5) igen nagy terbeli
variabilitast mutatnak Magyarorszligort (MAGYARORSZAG NEMZETI ATLAS,ZA
1989), s eredmenyeztek viltozatos talajkepz5desl folyamatok megindulasat. Ezek
leegyszertIsitve az a16bbi "talajkepzi5desi sorokba" (sze.kvenszekbe) rendezhetel
(VARALLYAY 1994a.):
(L) Ido-sor (Kronosztkvensz): a z,avartalan talajkepz5des megindul'isa (peldaul arvizek
es iszapborit6sok, eolikus es kolluvialis illedek-lerak6d6sok megszanese, stb.) ota eltelt id5
ftiggvenyeben.
(2) Toposzekvensz: a clornborzat elerneirt tOrten6 terszini elhelyezkedes fliggvenyeben.
Ket alapvaltozata:
(2a) Hidromorf son a viz talajkepz6desre gyakorolt hat6sanak m6rteket61 fugg6en.
(2b) Erozi6s sor a viz okorta talajer6zi6 merteket61 ffiggi5en,
(
ilugozasi sor: a talajszelvenyben n.agymennyisegfi csapadek es/vagy felszini
odafoly ► s kiivetkezteben lefele iranyulo vizmozg6s rnerteket61, illetve annak kiltigoz6
hatisit61 ftiggclen.
(4) Szikesedesi sor: a vizoldhato sok es kicserelhet6 Na÷ felhalmozoclasanak merteket51
es Inelys6geti51fEiggo.en,
A talajkepz&lesi tenyez6 es talajkepiodesi folyamatok sokfelesege es varialid6
Osszhatiisa eredmenyezte az orszag ktilon.Osen vidtozatos, gyakran mozaikosan tarka
.t ►laitakarojanak a kialakulasat. A vlltozatoss6g horizontalisan (foltoss5g) es vertikAlisan
tegezetts6g) egyarant kilejezett es a le ;Bibb talajtulajdonstigra ervenyes (L iNG-

.P!SETE-fARNO 1983. STEFANOVITS 196S; SZABOLCS-VARALLYAY 1978;
VARALLYAY el al. 1979, 1980). Vegletes leegyszeiiisitesben megalIapithato, bogy a
711 vbsebb-csapadelosabb hegy-dombvideld torilletek nagy re'szet killi5nbaz6 barna
e,r1;16talajok boritj6k. A szarazabb eghajlatti Nagyalftild es Kisatfold magasabb terszirni
.(takivizhatast61 gyakorlatilag mentes) tertiletein csernozjomok, melyebb felviesti terilletein
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kinanbOzi5 bidrornorf Wajtipusok: rt.ti talajr>k, szikes talajok, liptalajok es 6rst6stalajok

forduinak e16 els6sorban (Siefanovits., 1968).
A fenntarthato (mezogazdasagi) fejlo -des talajainalc aiapjai

Magyarorszag vegyes ttilaylonviszonyokra alo.pozottpiacgazdilkodasanak idi5szak6ban a
talajhasznalat fi5bb jellernz6i (jelenleg sajnoN in.lcibh In6g csak elvitrt vagy kivanatos
kbvetelrnenyei) a kbvetkez6k. (LANG-CSETE 1992):
(a) Piac-orientiat terinei6s:
- rnennyieg helyett rninc3s6g es exportkepen6g a cal;
mennyiseg helyett a szabatos haszon-riforditis eiernze.r. =ken alapul6 gazdasigossk
profitabilias az erakrner6.
(b) Atrencleza5 tulajdonviszonyok:
az 6.11ami, szovetkezeti es rnagfinszektor 6itrendez6d5 atinya es sokfele fo -rtndja;
kisebb
es triblarn6ret.
(c) Szigorii kornyezetvedelmi e16ir6sok:
csokken6 input felhasznala's (cgyben a gazdagdgossaig rcrekeben is);
- 6sszeni aildhasznkat es takarekos input-hasznogfras.
Mindez ieheiteisd'get ad az esszeril gazdakodlista. Ez irAnybaio, hat a privatiz6.cieval
reingihti5leg visszat6r5 tulajdonas-arze ("vigyAzok fdilcitmre, niert az enyem: en
hasznalom, r1 adorn el, vagy en or5kiteni nt6dairnra"); valarnint a terTnikek min5s6ge
it r ti szigorod6 kovelelmenyek. Ez ellen hatnak viszont a piac-diktolta rftforditAscsOkkento 36piesek: a ri5vidlej6.ratti berleti (foldhtsznalati) szerzi5d6sek; valamint
privatizaci6 soran konnyen kialakulei tevhit: "a fold az enyem., o.zt csinilok vela amit
akarok", vagy "rim e'rdelcel a tevek.enys6gernrnel okozott Idir, ha azt szomsz&iornnak, a
ters6gnek, vagy a z orszsignak okozorn". A rnez6gazdasfigi terrneIes kiiras kornyezeti
rnellekhatgsai pedig gyakran ilyen "off-site" hati.sok.
A k4rnyezetvedelrni kavetelmenyeket Ide1606 "fen.ntarthat6" mez6gazdasigi terrneldst
ilyen szernlelettel neni lehet rnegvaldrsitani. Hossidtivon nern lehet ennek j6rhat6 titja
2ankci6kkal 1;ik6nyszetitett kOrnyezetkirne115 gazdalkodas sera, hiszen nern lehet rnindent
rninderkkor a len6rizrti bizonyitva regisztralni 6s birsa.golni. A kirott bfrsig esetleges
Idfizetise pe.dig egy6bkEnt sera jelent rnegoIdttst. Ezert csak a megfe/e/5 .
ennek irb'nyban nevlskiaIto,Oz'rnye6tisfl•g4rze
itinUntesen csclek-v6 szerralet jelenthet rnegoalst, az erre itirsztonz6, ezt erkildrsileg es
anyagifag is elismen5 <adacedvezmeny, rekarnpen4b. ci6, stb.) szabilyoz6rendszer
,

kialakibisdval, egyerti eifogacifis'ival es arsadaThli elfogadtatiAval egyatt
A fenntarthato rnezogazdasiigi feji6dis talajtani-agrok6rniai alapjait rbviden
a.1 bbi4kba n lehet 5sszefogl.a/

(VARALLYAY-IstivIETH 1996).

az

1. A terrnaelyi adotts6_gok is a termeszteni k3v6.nt ni5venyek termaielyi iggnyeinek
eddigingl soickal jobb EisszebangalAsu
jobb teriile i koordinici6: az adott ten -n6helyi viszonyoknak rnegfelelei InAlvelesi fig 6s
vet6sszerkezet ("terrnessziAnk rnindent ott, ahovi va_16" (ICREY1M, 1946);
- a termeszteni kivant nbv6nyek "alakitisa"- az adott termi5helyi viszonyokhoz etajfajtekk" nernesit6se).;
- a trrnaelyi aclottslgok rnegvaltortatasa az adott nov6ny (fajta) terrriarelyi igenyeinek
rnegfelel6en (agrotechnika,
(VARALLYAY 1994b.)
2. A terateszeti viszonyoknak es a tAjnak megfele16 meretti AR alai& mez6gazdas6gi tabia
rends.zere'nek kialakitisa megfele15 infrastruktaraval
fasor, vizelvezet6 a-rkok, stb.)
(tulajdonviszonyok rendez6ge, 6sszera tertiletrendezes a(re)privatiziocit;
stb.).
3. Tulajdegradaci6s folyamatok (viz 6s szO okorta talajer6zi6, savanyodzis, szikefedes,
talajszerkezet letorn16s, l ioi6giai ciegradKci6) trtegazaese, me .rsek16se (STEPANOVITS
1964; VARALLYAY 1994b).
. 4. A terrneszte- si folyamat sorAn keletkez5 szerves ariyaok (novenyi tar16- e.s
gyake-rrnaradvAnyok, *Tad tirillek es rizelet, faldolgoz4si naelleiterrnekek, karos
arty'agokat nem tartairnaz6 huliadekok, stick) mine teljesebb visszacsatolLa • a
termeszetes anyagforgal am korioJyarnatba (recycling).
5. A thlaj fe)szinere jut viz talajba. sziv4rgrinak es talajban tort. no liasznos taroz.isiinak
delsegit6se, ezAltal a talaj (6ghajtati okok rniatt feltkelezheti5en egyre gyakoribb6 val6)
vizgazdalkodisi szesa-segeinek (aszAly-beiviz) rn6rt61K14se (vet6sszeekezet, vet&forg6,
talajindve1es, rn lylazittis,felszini vizrendezes, ontifizes) (VARALLYAY 1994b).
6 A tiov6ny igenyeiltez, tipanyagfelvettli dinamik6Atoz 6s a terrno -hayi viszonyokhoz
(idiSjfiris, talajviszonyok) igazod6 6sszen.1 tapanyagelleitisi rendszer (szerves 6.s
matriotik) mines ata1nosabb5. t6tele. Egyarint felt6tele ez a gazdasivssignak,
! valarnint a faros keirnyezeti_ rnellekhatisok (t alaisavanyolis, viik6szletek
•
tipanyagterhelEse, stb.) erdrn6riyes niege16zesEnek, minirnaisra rnErsek!gsinek.
‘ A talajszentiyez(6dyis megel6thse, bizonyos aresi. korititokk6ziElt Mid=
1994b).
Tairajalak es a gyepgaiddikodels
renntarth ato inez6gaztiasigi fejtalis Osszetoglait alapelveirtek a mcgva16$1t6-561=, a
rtakifunkei6k zavartaians6g.Knak biztositEisiibutz megkinelibibztetett es a jelenJegingl
denk6ppen ignyegesert nagyiabb szerap ken bogy
az 6sszeni
j1153011
?. eP8azda1lcoclasztak. A takann5nyterinel6 fonkeian tfAlmeni5en ez nagym6rtekben
jifrulhat a ta1aj ralcdroz6, gtressz-toropit6, vagy gets-rezervoar funkciiSittoz i a
vizzazthilkodisEnak javitasahoz, vizhiztarttisi szgls6sggeinek tompi.t6siihoz, a viz
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vagy szel okorta talajerazi6 m6rseld6selrez (STEFANOVITS 1964; VARALLYAY 1992;
VINCZEFFY 1992, 1995).
Keyes talajbasznalati m6dra rnondhati ei ilyen sokoklalft kedvezei haters.
Gyepteraleteink m'egis a novenytennesztes mostohagyermekei.
Erhetetlen, bogy torienelmi oroksegunkkel szinte szbges ellent6tben hogyan alakult ki ez
a belyzet. A magyar methgazdasitg tortineteben pedig mindig voltak a
gyepgazdalkodasnak 'ekes, elhivatott, mar-mar fanatikus mtive161, szakemberei, (bogy
csak Gruber Ferencet, Baskay-T6th Bertalant, babe Irnret, Vin.czeffy Imret, vagy Barcsak
Zratant emlitsem), s az orszig terilletenek 12%-git elfoglEt16 gyepte.rillet m6gsem tudott a
novenytermesztes egyenrangti agazat(tv6 vfani. Az intenziv gyepgazdalkodasnak nem
alakult ki hagyonridnya, a gyep mindig a kedvez6t1en terniaelyi adotts60 teruletekre:
homokokra, szikesekre, lapterilletekre, vagy, a foly6k artereire szorult, Ids es bizonytalan

biornassza hozarnrnal, gyenge iilate1tart6 k6pesseggel. Nehany hagyomdayos "gyep-taj"
(p6ld'aul Flortobagy, Kiskunsag, stb.) oda extentiv iillattenyesztesenek az intenziv
nagyazemi gazdakodas term6shoTunlokat hajszol6 6s misztifikal6 pressziongt gyakorlata
irtotta Id presztizset, letjogosultsagia; a leit6s teraletekr61az erd6kig ufellalszo" szint6foldi
novenytermeszve. s, els6sorban kukorica szoritotta ki a gyepet; az ftrtereken a
fo/y6szabalyoaasoknaL az id6szakcsan vi2jiirta Iapvid6keken
vizre-ndezesnek vAirak
nagykiteried6sti eredeti gyepterilletek aldozata. ul. A presztizs-vc.sztes a gyepgazdidkodas
szinvonalaban is visszatiikrozeidott, a Iegel6k nagy terilletei va1tak megfelel6 kezel6s
(rendszertelen legeitete's, elmarad6 gyomirtits es tapanyagutinp6tlis, id6szakos felujits s,
stb.) hijtin degrad5.16dott parlagg6, H strild fti1dj6v6".
Ana pedig szinte senki sera figyelt, bogy kozben nemcsak a gyepterii1etek biornassza
hozama csEpkkent, harems a gyep talaived6 funkci6ja is stilyosan serial. A kite's terilleteken
kiritku16 gyep nem tudott ellentinni a VIZ okorta talajer6z;16nalc; a kiszAr.itott hipteruletek
kotus videlein 6s a.z ugyancsak szArazabba v6.16 homokteriiieteken a sz ,6I hatisanak, a

defMcionak.
Sajnos gyepgazdalkodasunkban nem jelentett viatortst, f5leg nem ke-dveziS
valtozas-t mez6gazdasagunk tulajdonosi es terrneresi szerkezetenek leguto'bbi 6vekben
bekovetkezett atalakulisa sern. Minden er6fesziles elienere sent (vagy csak nagyon keves,
viszont annal dicseretesebb esetben ) t6rt vissza a gyepre alapozott Liattartas presztizse;
legel6ink nagy resze viatazztlanui elhanyagoll, leromlott, s degraddcioja meg a
biodiverzitas-fenntartas legalabbis szavakban neba mar bizonyos prioritAskent kezelt funkci6jit is vesz6Iyezteti.
Az 6sszen1 gyepgazdilkodis sztiksegess6ge vitathatatlan. Alapelvei j6reszt ismertek.
Annak pontos r6szleteit, technol6giai felt6relrendszeret a tudomanyos kutatzisoknak es
elemz5 szintiziseknek ken megha_thozniuk. Ezeket az oktatas, nevele's es t6j€kortaiSs
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leskalOnbeabb szintjein es fonnidn kell megisrnertetni, propagalni. Megfelel6
jogszabAlyok es ga.zdasigi szabalyozok rendszeret kell Ietrehozni, arni esszeni
gyepgazdakodisra tisztontiz, sot ha kell, kgnyszerft. Mindenekei6tt azonban olyan 5ssztarsadalmi tudatot

6s mor6lt kell kialakitani, arni a korszera gyepgazdilkodist a "fenn-

tarthati5" (mez6gazdasigi) fej16d6s sziikseges elern6nek ismeri el, s hailand6 fermi is
ennek erdek6ben.
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