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Az Agrinatur projektről…
A projekt alcíme, a „Biodiverzitás a természetvédelmi területek ant-
ropogén hasznosítása révén” első olvasásra talán kissé „túl tudomá-
nyosnak” tűnhet, azonban a projekt egy nagyon időszerű, régiónkat is 
jelentős mértékben érintő problémakörre próbál a gyakorlatban alkal-
mazható megoldásokat keresni. 

Mosoni sík. Fotó: Frank Hans

A Bécs-Győr régió népességének folyamatos növekedése, az infra-
strukturális fejlesztések és az intenzív gazdálkodás egyre nagyobb 
terhet ró a mezőgazdasági földterületekre. Ezt a biodiverzitás csökke-
nése kíséri, ami viszont rontja a mezőgazdasági ökoszisztémák és a 
szomszédos természetvédelmi területek stabilitását.

A projektpartnerek - Bécs város önkormányzata (Erdészeti és Városi 
Mezőgazdasági Iroda), Bio Forschung Austria, Széchenyi István Egye-
tem MÉK) a hároméves projektidőszak folyamán ezen folyamatokkal 
kapcsolatos tényezőket vizsgálják, illetve megpróbálnak javaslatokat 
kidolgozni a kedvezőtlen folyamatok megállítására. 

A projekt az ökológiai gazdálkodásnak a fajok védelmére és a biodi-
verzitásra gyakorolt hatásait vizsgálja. A monitoring tevékenységek 
során megvizsgálják és értékelik a szántóföldeken és környező terü-
leteken élő szervezetek különböző csoportjainak biodiverzitását. Ezek 
az adatok szakértői workshopok sorozatán kerülnek felhasználásra, 
amelyekben a projektpartnerekkel együtt egy ún. AgriNatur straté-
giát dolgoznak ki a természetvédelem és az ökológiai mezőgazdaság 
közötti szinergiák előmozdítására.

A biodiverzitás mezőgazdasági jelentőségének tudatosítása érdeké-
ben Ausztriában és Magyarországon tanösvényeket és látogatói terü-
leteket hoznak létre.
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A PROJEKT FŐBB ADATAI

Program: Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020

• 2. prioritási tengely: A környezetvédelem és az erőforrás-
 felhasználás hatékonyságának előmozdítása

• SO22 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A táj és az ökoszisztémák 
 ökológiai stabilitásának és ellenállóképességének javítása

Futamidő: 2019.01.01  – 2022.02.28.

Partnerség:

• MA 49 Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien 
 (vezető partner)

• Bio Forschung Austria
• Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- 

 és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár (SZE MÉK)

Stratégiai partnerek:

• Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
• Fertő-Hanság Nemzeti Park
• Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)
• Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel
• Stadt-Umland-Management Wien/NÖ (SUM)
• Szigetközi Természetvédelmi Egyesület SZITE
• NÖ Agrarbezirksbehörde, Fachabteilung Landentwicklung
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PROJEKTCÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 
MAGYARORSZÁGON

A projekt magyarországi tevékenységeit a SZE Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár valósítja meg a straté-
giai partnerek szakértői támogatásával. A kezdeti időszakban a főbb 
tevékenységek első sorban a projektterületek biodiverzitásának fel-
mérésére, a kísérletek beállítására és a projekt során megvalósítan-
dó fejlesztések tervezésére irányulnak. A későbbiekben a vizsgálatok 
eredményeként kidolgozásra kerülnek az AgriNatur stratégiák és az 
új, természetvédelmi elveket figyelembe vevő művelési módszerek.  
A projekteredmények bemutatására és az ökotudatos gondolkodás-
mód terjesztésére tájékoztató rendezvényeket és képzéseket valósít 
meg az egyetem, valamint látogatói területeket alakít ki a mosonma-
gyaróvári Várkert és a Wittmann park területén. 

A SZE MÉK céljai/tevékenységei a projektben:

• Ökológiai hálózatokra vonatkozó vizsgálatok a Natura 2000 
területeken/ projektterületeken (madármegfigyelés, fafajok 
felmérése)

• Közös AgriNatur stratégia és lokális tervek kidolgozása és 
végrehajtása a biodiverzitás elősegítésére a természetvédelmi 
területek mezőgazdaságilag művelt részeire Ausztriában (Do-
nau-Auen Nemzeti Park) és Magyarországon (Mosoni sík, Natu-
ra 2000 területek)

• Agrárökológiai tanösvények / látogatói területek kialakítása 
Mosonmagyaróváron (AgriNatur kert és tanösvény a Várkert-
ben, Történeti és ökológiai tanösvény a Wittmann parkban), a 
kultúrtáj biodiverzitásának lakosság számára történő bemuta-
tása céljából. Közös, határon átnyúló látogatói program kidol-
gozása. A létrehozandó tanösvények minden korosztály számá-
ra bemutatják a közvetlen környezetünkben lévő természeti 
értékeket, a természet szeretetére és tiszteletére tanítanak.

• Új, természetvédelmi elveknek megfelelő művelési módsze-
rek kifejlesztése és tesztelése. Az ökológiai művelés biodiver-
zitásra gyakorolt pozitív hatásának igazolása az öko-művelésű 
szántókon és a környező, természetközeli életterek védendő 
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fajainak megtartására. Az 1. és 2. évben kisparcellás, 3. évben 
szántóföldi kutatás. Ajánlások kidolgozása a biodiverzitás és a 
termesztett növények táplálkozási értékének növelése érdeké-
ben.

• Ökotudatos gondolkodásmód terjesztése, a biodiverzitás 
fontosságának tudatosítása képzések és kiadványok (gyakor-
lati útmutató gazdálkodók és egyetemi hallgatók számára, tá-
jékoztató brosúra) által. 

Wittmann park részletek, Mosonmagyaróvár. Fotó: Takács Krisztina
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PROJEKTTERÜLETEK BEMUTATÁSA

Az AgriNatur projekt egyik fontos célja, hogy vizsgálja az ökológiai 
gazdálkodásnak a fajok védelmére, a biodiverzitásra, valamint a ter-
mesztett növények táplálkozási értékére gyakorolt hatásait. Ennek ér-
dekében a projektpartnerek Magyarországon és Ausztriában kijelölt 
területeken vizsgálják és értékelik a szántóföldön élő szervezetek kü-
lönböző csoportjainak biodiverzitását, valamint a SZE Mezőgazdaság- 
és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróváron nemesített, illetve 
a térségre jellemző tradicionális növényfajtákat hasonlít össze kispar-
cellás és szántóföldi kísérletek keretében az elterjedten alkalmazott, 
modern fajtákkal.

A kísérletek eredményeként a kutatók egy ún. „AgriNatur stratégiát” 
dolgoznak ki a természetvédelem és az ökológiai mezőgazdaság kö-
zötti szinergiák előmozdítására. 

MAGYARORSZÁGI KÍSÉRLETI TERÜLET BEMUTATÁSA

Az AgriNatur AT-HU projekt egyik feladata a térségre jellemző, hagyo-
mányosan termesztett növényfajok felkutatása és a meglévő génban-
ki anyagok felmérésére irányul. Előzetesen felmértük a mosonmagya-
róvári egyetemi karon található génbank 
anyagait, és kiválasztottuk azokat a fajtá-
kat, amelyek hagyományosan a termő-
helyre jellemzőek, hiszen a nemesítésük és 
a fajtafenntartásuk is Mosonmagyaróváron 
történik. A projekt során ezen növényfajták 
termőképességét és a beltartalmi mutató-
it hasonlítjuk össze mai, közter mesztésben 
lévő fajtákkal. 

Magyarországon az AgriNatur projektben Mosoni-síkság területén 
terveztük a kétéves kisparcellás kísérletek beállítását, és az azt követő 
szántóföldi kísérletet.
A Mosoni-síkság a Kisalföld nagytáj egyik tájegysége, a Pannon síkság 
peremterülete. A Mosoni síkság központi kiemeltebb részein pleiszto-
cén hordalék-kúpok találhatóak.
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Talaj: a Mosoni-síkság jellemző talaja a mészlepedékes csernozjom ta-
laj. A csernozjom talajok nagyon sérülékenyek, sok helyen már elvéko-
nyodtak, el is tűntek.

Meteorológiai jellemzők: a terület éghajlata nedves-kontinentális, je-
lentős az Atlanti-óceán hatása, gyakori a borultság. Kisebb a hőingás 
(18-20 °C), és egyenletesebb a csapadék eloszlása, mint Magyarország 
többi területén. A nyár hűvösebb, a tél hideg (2. ábra). A Dévényi-kapu 
miatt az egész Kisalföld az ország legszelesebb tája, az uralkodó szél-
irány ÉNy-i.

A 2. ábrán látható a havi átlaghőmérséklet alakulása a területen. Az 
1971 és 2015 között mért értékek figyelembe vételével az éves átlaghő-
mérséklet a Mosoni-síkságon 10,3 °C-nak adódik.

Ahogy az 3. ábrán is látható, a Mosoni-síkság területén van egy tavasz 
végi, nyár eleji csapadék maximum, 60 mm körüli átlagos havi csapa-
dékmennyiséggel. A kedvező csapadékeloszláshoz tartozik még egy 
őszi csapadék maximum is, általában novemberben, közel 50 mm-es 
csapadékmennyiséggel. Az éves csapadék mennyisége az 1971-2015 
közötti időszakot tanulmányozva 561 mm.

2. ábra: A Mosoni-síkság havi átlagos hőmérsékletének alakulása hosszú idő-
sor alapján (Forrás: SZE adatai alapján a szerző által szerkesztett diagram)
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3. ábra: A Mosoni-síkság hosszú idősoros (45 év) havi átlagos csapadékmeny-
nyisége (Forrás: SZE adatai alapjána szerző által szerkesztett diagram)

A kísérletek helyszíne

A kisparcellás kísérleteink területe Jánossomorja külterületén találha-
tó, egy családi gazdaság 13 hektáros tábláján. A terület Natura 2000 
minősítésű, különleges madárvédelmi terület, mint a Mosoni-síkság 
nagy része. A Natura 2000 területeken a természetközeli termesztést 
kell előtérbe helyezni, vagyis olyan gazdálkodást kell folytatni, hogy az 
a túzok védelmével összeegyeztethető legyen. A tábla talajvizsgálati 
eredményei:
A tábla talajának mikrotápelemekkel való ellátottsága közepes.

Arany-féle 
kötöttségi szám 48 A talaj típusa agyagos vályog

Humusztartalom 3,21% Ez az érték közepesnek tekint-
hető

Szénsavas mész 3,97% Alacsony mésztartalmú

pH-érték 7,14 A talaj kémhatása semleges

Foszfor tartalom 270 mg/kg Foszforellátottság jó

Kálium tartalom 466 mg/kg Káliumellátottság nagyon jó

Magnézium tartalom 286 mg/kg Magnéziumellátottság jó

Nátrium tartalom 32,2 mg/kg Nincs felhalmozódás 
a vizsgált rétegben
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A területen 2019-ben két kísérletet állítottunk be, egyet tavaszi veté-
sű növényekkel, egyet pedig őszi vetésű növényfajokkal. A kísérletek 
fő célja az volt, hogy a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság és 
Élelmiszertudományi Kara által fenntartott növényfajtákat tegyük be 
a fajtasorunkba, és vessünk mindegyik mellé mai modern, közter-
mesztésben lévő fajtákat.

A mosonmagyaróvári Kar nagyon komoly szerepet játszott a magyar 
növénynemesítés létrehozásában. 1890: Cserháti Sándor az ország-
ban elsőként kezdte el a Növénynemesítés című tantárgy oktatását 
az Akadémián. A növényfajták törzskönyvezésének kezdete szintén az 
Akadémiáról indult 1906-ban. Az Országos Magyar Királyi Növényne-
mesítői Intézet Mosonmagyaróváron működött 1909-1910 között, ve-
zetői Grábner Emil és Villax Ödön voltak.

Tavaszi kísérlet:
 

Ssz. Növényfaj Tudományos név

1. Tavaszi búza Triticum aestivum

2. Tavaszi durumbúza Triticum durum

3. Tavaszi bükköny Vicia sativa

4. Velőborsó Pisum sativum

5. Takarmányrépa Beta vulgaris var. crassa

6. Cukorrépa Beta vulgaris var. altissima 

7. Szója Glycine max

8. Lucerna Medicago sativa
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Elővetemény 2018-ban őszi búza (Triticum aestivum) volt, MODERN 
fajta, 7,5 tonna terméseredménnyel hektáronként. 2019-ben a kísérleti 
területen mézontófű (facélia, Phacelia tanacetifolia) került a táblába.

A kísérlet négyismétléses véletlen elrendezésű. A négy ismétlésben 
való elhelyezéssel és a fajták egymás melletti sorrendjének változtatá-
sával biztosabb eredményeket tudunk elérni (4. ábra). 

A táblán természetközeli ter mesztést folytatunk, szintetikus trágyá-
zó- és növényvédőszerek nélkül. A gyomok elleni egyetlen védeke-
zésnek mechanikai módszereket 
alkalmaztunk, kézi gyomirtást 
és kapálást. A növényeink külön-
böző hosszúságú vegetációs pe-
riódussal rendelkeztek, ezért a 
betakarításuk is több, különböző 
időpontban történt, Winterstei-
ger parcellakombájn nal (5. ábra). 
A tavaszi búzákkal kezdtünk 
2019.07.15-én, és október végén 
fejeztük be a szójákkal és a külön-
böző répafajtákkal. 
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Az őszi kísérlet
Az őszi kísérletben csak gabonaféléket terveztünk, az őszi búzákat 
szeretnénk mélyebben megvizsgálni. Az őszi búza mindhárom ősi 
alakját elhelyeztük a vetéstervbe.

1. Alakor búza (Triticum monococcum) - vagy egyszemű búza 
az egyik legkorábbi, emberek által termesztett búza. Belőle fej-
lődött ki az összes ma termesztett búzafaj. Őshazája Kis-Ázsia. 

2. Tönkebúza (Triticum dicoccum) - más néven kétszemű bú-
zát már 10000 éve termeszt az emberiség. Mesterségesen, 
háziasításokkal és szelekciókkal kifejlesztett faj. Kalásza olyan, 
mint a durumbúzáé.

3. Tönkölybúza (Triticum spelta) - bronzkortól kezdve a közép-
korig fontos szerepet játszott a népélelmezésben. Magyaror-
szágon a 19. század végéig termesztették. 

4. Őszi tritikálé (X Triticosecale) - a búza és a rozs keresztezésével lét-
rehozott szemes gabonaféle, takarmánynövény. Neve a búza (triticum) 
és a rozs (secale) latin nevének kombinációjából ered. Eredetileg a 19. 
század vége felé kezdték el Svédországban és Skóciában termeszteni 
a búzához hasonló minőségű, azonban hidegtűrő növényt. 

5. Őszi durumbúza (Triticum durum) - a durumbúza vagy kemény 
(szemű) búza ma már széles körben termesztett nemesített búzafaj. 
Ez egy mesterségesen, háziasításokkal és szelekciókkal kifejlesztett 
faj, melynek ősét a Közel-Keleten és Közép-Európában termesztették 
i. e. 7000 körül.

6. Rozs (Secale cereale) - a búzatermő területeknél északabbra talál-
ható a legfőbb termőterülete. Az egészségtudatos étkezés elterjedése 
óta sokat változott a megítélése.

A három ősi alak (alakor, tönke, tönköly) mellé kettő óvári nemesítésű 
tönkölybúzát helyeztünk el a vetéstervbe. Tritikáléból és durumbúzá-
ból kettő-kettő fajtát, egy rozsfajtát és az összehasonlítás célját szolgá-
ló köztermesztésben megtalálható őszi búzafajtákat tettünk be az őszi 
kísérletünkbe. Ügyeltünk rá, hogy ugyanolyan számban szerepeljenek 
magyar fajták, mint külföldiek. A vetés 2019.10.25-én történt Winters-
teiger parcellavetőgéppel. A parcella méretein és a kísérlet módszerén 
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nem változtattunk, tehát négyismétléses, fajokon belül véletlen elren-
dezésű kísérletet állítottunk be. A kísérleti téren kívül a táblába őszi 
búza (fajta: Modern) került.

KÍSÉRLETI TERÜLETEK AUSZTRIÁBAN

Az ausztriai kísérletek a Donau-Auen Nemzeti Park területén találha-
tóak.

A Donau-Auen Nemzeti Park Ausztriában, a Duna mentén fekszik, 
Bécstől a szlovák határig, a Morva folyó torkolatáig terül el (6. ábra).

Az IUCN besorolása szerint a II. kategóriába tartozik, tehát Nemzeti 
Park minősítésű.

A Bécs és Pozsony közé tervezett vízerőmű építése elől az utolsó pilla-
natban megmentett Donau-Auen Nemzeti Park Közép-Európa egyik 
utolsó eredeti állapotában megőrzött folyó- és ártér vidéke. Az épít-
kezés elmaradásának következtében a folyó tovább formálhatja a tá-
jat, valamint táplálhatja az itt élő növényeket és állatokat.

Alapítás dátuma: 1996. október 27.
Területe: 9300 hektár (7. ábra).

A terület összetétele: 65% ártéri erdő, 
15% rét és 20% szabad vízfelület.
A park legjelentősebb feladata Eu-
rópa egyik legutolsó érintetlen árté-
ri területének megőrzése. 

A Duna 36 km hosszan folyik a park 

6. ábra: Donau-Auen Nemzeti Park térképe 
(Forrás: www.donauauen.at)
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területén, akár 8 m-es vízszintkülönbség is megfigyelhető a legma-
gasabb és legalacsonyabb vízállás között. A park területén több mint 
700 növény-, 30 emlős- és 100 madárfaj él a 8 hüllő- a 13 kétéltű- és a 
körülbelül 60 halfaj mellett. A „folyó menti zöld vadont”, amely 38 km 
hosszú és 4 km széles nemcsak gyalog, hanem a Duna kerékpárúton 
tekerve biciklivel vagy a folyón haladva csónakkal is fel lehet fedezni. 
További turista információkat www.donau.com oldalon találhatunk.

A Donau-Auen Nemzeti Park területén többféle élőhelyet találunk. 
Folytatnak ökológiai mezőgazdasági művelést, vannak rétek és van-
nak a víztől nem járt száraz területek illetve árvízvédelmi töltések is.

Ökológiai növénytermesztés: bizonyos, történelmileg mezőgazda-
sági művelésre használt élőhelyeket tudatosan megőriznek és fenn-
tartanak a nemzeti parkban. Ezek természetesen ökológiai művelést 
jelentenek, szintetikus szerek használata nélkül. A területek gazdagít-
ják a táj sokféleségét és biztosítják a biodiverzitást anélkül, hogy jelen-
tősen hátrányosan befolyásolnák az egész terület természetes fejlődé-
si kilátásait.

Rétek: a mezőket a mezőgazdasá-
gi termelők továbbra is kaszálják 
(8. ábra). Az árvízterület nagy rét-
jein a rendkívül későn elárasztódó 
és ezért fenyegetett állatvilág vé-
delem alatt áll.

Száraz területek: ezek a víz nem 
járta területek rendkívül szárazak, 
de fajban gazdag élőhelyek. A leg-
fontosabb intézkedések a terüle-
ten a gondozási beavatkozások (a 
fás szárú növények eltávolítása) és 
a juhok legeltetése Felső-Lobau-ban (Fuchshäufl).

Árvízvédelmi gátak: a teljes árvízvédelmi gát számára folyamatos 
gondozási koncepció létezik.
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A Donau-Auen Nemzeti Park feladatai és céljai

1. A terület, mint nemzeti és nemzetközi 
jelentőségű természeti és festői terület 
megfelelő kezelése és megőrzése.

2. A terület oktatási és rekreációs, tudo-
mányos és kutatási célú felhasználási le-
hetőségeinek megteremtése a látogatók 
számára a környezetvédelem és a kultu-
rális szempontok összeegyeztetésével.

3. A felszín alatti vízkészletek biztosítása 
a Duna ártéri területein.

4. Az ökoszisztémák ökológiai integritá-
sának megőrzése a következő generáci-
ók számára, a károsítások teljes kizárásá-
val.

ALAPVETŐ TERMÉSZETVÉDELMI ISMERETEK

Napjainkban egyre többet hallhatunk, olvashatunk a természetvéde-
lemről, tájvédelemről, a biodiverzitás megőrzésének fontosságáról, de 
talán nem mindig egyértelmű számunkra, hogy pontosan mit is ta-
karnak ezek a fogalmak.

Annak érdekében, hogy tisztábban láthassuk a téma összefüggése-
it, esetleg mi magunk is sikeresen alkalmazhassunk természetbarát, 
a biológiai sokféleséget megőrző, gazdagító módszereket saját kis-
kertünkben, vagy akár a szántóföldi gazdálkodás során, fontos, hogy 
megismerjük a természetvédelemmel kapcsolatos alapfogalmakat.

A TERMÉSZETVÉDELEM 

Olyan tevékenység, amelynek célja a természeti értékek és rendsze-
rek fenntartása. A természeti rendszerek működése társadalmi érdek, 
ennek biztosítása egy intézményrendszer (jogi, pénzügyi, intézményi 
stb.) keretében történik.  A természet erőforrásait csak oly módon sza-
bad használni, hogy azok megújulására időt és teret engedjünk. 



18

Egy terület biológiai sokfélesége ellenállóbbá teszi azt a külső hatá-
sokkal szemben, növeli a stabilitását, ellenálló-, zavarkiegyenlítő ké-
pességét (reziliencia). A sokféleség lehet például élőhelyi, faji, geneti-
kai vagy tájhasználati jellegű.

A természetvédelem csak az állampolgárok, társadalmi szervezetek 
támogatásával lehet sikeres. Alapfeladata a megőrzés, fenntartás 
vagy/és helyreállítás, de feladatai közé tartozik például a kutatás, az 
oktatás, a bemutatás feltételeinek biztosítása is.

Magyarországon a természetvédelem kerettörvénye az 1996. évi LIII. 
törvény a természet védelméről. A törvény hatálya kiterjed valamennyi 
természeti értékre és területre.

VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK

Kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő földterület, hivatalo-
san védett természeti terület, törvény vagy más jogszabály által védet-
té nyilvánítással jön létre. 

Védettek és fokozottan védettek lehetnek még növény- és állatfajok, 
illetve kidolgozás alatt áll a védett növénytársulások listája. A Termé-
szetvédelmi törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi for-
rás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.

A védetté nyilvánítás két fő szempontja az érték és a veszélyeztetett-
ség.

Amiből a Földön csak egy van, előbbre sorolandó, mint amihez hason-
ló sok helyen található.

A kevésbé értékes, ám veszélyben lévő érték védelme megelőzi az ér-
tékesebb, de nem veszélyeztetettét. Sok helyen ezt a sorrendet nem 
tartják be. Például a tó- és folyópartok védelmét, amelyeket a be- és 
kiépítés veszélyeztet, megelőzte egy sor jóval kevésbé veszélyeztetett 
terület oltalom alá helyezése.

Meg kell állapítani, hogy melyek azok az értékek, amelyeket – mivel 
máshol nem fordulnak elő – csak az adott ország természetvédelme 
tud a világ számára megőrizni.

A veszélyeztetett értékek közül sokat lehet más jogszabályok alapján 
megőrizni. A vizeket leghatékonyabban a vízügyi szakember, az erdőt 
az erdész, a legelőt pedig a mezőgazdász tudja megvédeni. A nem 
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különleges értékek védelmének feladata a mindenkori tulajdonosok, 
használók, kezelők, de legalábbis a különböző szakágazatok feladata 
lenne. 

Érdekesség: A védetté nyilvánításkor érdemes figyelembe venni például a 
nemzeti, kulturális sajátosságokat is.  Egyes kultúrákban, területeken bizo-
nyos növény- vagy állatfajokat nem veszélyeztetnek, azokat fölösleges védeni 
és megfordítva. Magyarországon például – rossz szokások, hiedelmek, babo-
nák miatt – a békákat, a gyíkokat, a kígyókat a lakosság érdemein alul „nem 
szereti”, ezért védelmük széles körben szükségessé vált. Ez a helyzet több or-
szágban a farkas, a ragadozó madarak esetében is.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján védett ter-
mészeti terület lehet:

• Nemzeti park: Az ország jellegzetes, természeti adottságaiban 
lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű 
területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelen-
tőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájké-
pi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és 
természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, 
az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése.

• Tájvédelmi körzet: az ország jellegzetes természeti, tájképi 
adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő terüle-
te, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esz-
tétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböz-
tethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi 
és a természeti értékek megőrzése.

• Természetvédelmi terület: az ország jellegzetes és különleges 
természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, 
amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti 
érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme.

• Természeti emlék: valamely különlegesen jelentős egyedi ter-
mészeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terü-
let.

Nemzeti park, tájvédelmi körzet létesítésére kizárólag a miniszter jo-
gosult. A Nemzeti parkok területét természeti, kezelt és bemutató 
övezetre kell osztani.
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Az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó jog-
szabályokat a Természetvédelmi törvény tartalmazza és mindegyik 
rendelkezik kezelési tervvel.

Az országban jelenleg 10 nemzeti park, 39 tájvédelmi körzet, 172 or-
szágos jelentőségű természetvédelmi terület és 90 természeti emlék 
található.

A natúrpark nem természetvédelmi kategória, de céljaik között szere-
pel a természeti és kulturális örökség védelme, a környezeti nevelés, 
szemléletformálás, a vidékfejlesztés, a turizmus és pihenés. Az ország-
ban jelenleg 13 natúrpark található, melyek országos jelentőségű vé-
dett területeket is magukban foglalnak, pl. Szigetköz Natúrpark.

A területek természetvédelmi értékelésének szempontjai:
• Sokféleség (faj, közösség, élőhely stb.)
• Természetesség
• Ritkaság
• Méret
• Sérülékenység, veszélyeztetettség
• Jellemzőség
• Elhelyezkedés, szerepe az ökológiai hálózatban
• Működőképesség, természetes folyamatok
• Története
• Potenciális természetvédelmi érték, megfelelő kezelés lehetősége
• Különleges jelentőség

FONTOSABB NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI 
EGYEZMÉNYEK

Ramsari Egyezmény

Az egyik legrégibb és leghíresebb természetvédelmi egyezmény.  
A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelméről szóló egyez-
ményhez olyan országok csatlakozhattak, melyek ún. Ramsari területe-
ket jelöltek ki. Jelenleg 169 ország csatlakozott hozzá. Magyarországon 
jelenleg 29, összesen 261 ezer ha Ramsari terület van. Magyarország az 
egyezményt 1979-ben írta alá és 1993-ban hirdette ki törvényben.
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1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különö-
sen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. 
február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 
1987. május 28. - június 3. között elfogadott módosításai egységes szer-
kezetben történő kihirdetéséről.

Bonni Egyezmény
A vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgáló keret-
megállapodás. 1979-ben írták alá, Magyarország 1983-ban csatlakozott. 
1986. évi 6. törvényerejű rendelet a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. 
napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyez-
mény kihirdetéséről.

Berni Egyezmény
1979-ben fogadták el Bernben. Célja a vadon élő állat- és növényfajok 
és élőhelyeik védelme, különös figyelemmel a veszélyeztetett fajokra 
(beleértve a vonuló fajokat is) és élőhelyekre, valamint ezek védelme 
érdekében az országok közötti együttműködés elősegítése. Magyar-
ország 1989-ben csatlakozott, ennek közzététele 1990. VII. 3-án történt.

Washingtoni Egyezmény (CITES)
1973-ban fogadták el a veszélyeztetett vadon élő növény- és állatfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt. Magyarország 1985-
ben csatlakozott az egyezményhez.

Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) 1992
Különösen fontos nemzetközi természetvédelmi egyezmény, mely ki-
emelten foglalkozik a fenntarthatósággal, a génmegőrzéssel, a bioló-
giai biztonság (génmódosított növények és állatok) szakmaterületek 
aktuális kérdéseivel.

Európai Táj Egyezmény
Firenzében, 2000. október 20-án kelt egyezmény. Célja, hogy elősegít-
se a táj védelmét, kezelését és tervezését valamint, hogy hozzájáruljon 
a tájak vonatkozásában megvalósuló európai együttműködéshez.
Magyarország 2005-ben írta alá és a 2007. évi CXI. törvény a Firenzé-
ben, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről 
ismerte el kötelező hatályúnak.
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NATURA 2000, AZ EURÓPAI UNIÓ ÖKOLÓGIAI 
HÁLÓZATA

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve 
alapján kijelölt területeken alapszik. 79/409/EGK madárvédelmi irány-
elv és 43/92/EGK élőhelyvédelmi irányelv. Különleges madárvédelmi 
terület például a Mosoni sík és a Szigetköz, különleges természetmeg-
őrzési terület, például a Szigetköz egyes területei.

Hazánk csatlakozásával az EU eddigi területén található 6 biogeográfi-
ai régió kiegészül a Pannon régióval, amely legnagyobb részt Magyar-
ország területén található. A csak hazánk területén előforduló élő-
helytípusok és fajok ún. „pannonikumok” esetében különösen nagy a 
felelősségünk, mert fennmaradásuk elsősorban hazánkon múlik. Ilyen 
a pannon régióra jellemző élőhelyek a pannon lejtősztyeppek és szik-
lafüves lejtők, a pannon löszgyepek és homoki gyepek, a fás élőhelyek 
közül a pannon gyertyános tölgyesek és pannon homoki borókás-nyá-
rasok.

Kiemelt jelentőségű bennszülött fajaink például a magyar kökörcsin, 
a pilisi len, a magyarföldi husáng, a magyar vakcsiga és a rákosi vipera.
A közösségi jelentőségű élőhelytípusok közül 46, növényfajok közül 36, 
madarak közül 91, egyéb állatfajok közül 105 fordul elő Magyarorszá-
gon számottevő állományban.

A területek kijelölése szempontjából figyelembe veendő fajok nagy ré-
szét a hazai természetvédelem már a korábban is védte. Vannak olyan 
fajok, melyek Nyugat-Európában megritkultak, de Magyarországon 
még erős állományuk létezik, és a korábbi védetté nyilvánítások során 
nem szolgáltak a kijelölés szempontjául (szarvasbogár, remetebogár, 
mocsári teknős, tövisszúró gébics, örvös légykapó, kisfészkű aszat stb.).

A Natura 2000 hálózat területeit a tagállamok jelölik ki. A területjavas-
latokat „az adott faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állomány-
sűrűsége, hazai elterjedése, hazai és nemzetközi védelmi helyzete, 
élőhelyigénye szerint” a 10 nemzeti park igazgatóság munkatársai dol-
gozták ki az irányelvek mellékletein szereplő, hazánkban előforduló 46 
élőhelytípus, 36 növény-, 105 állatfaj, valamint 91 madárfaj elterjedése 
és állománya alapján. 

A kijelölt Natura 2000 területek mintegy 1,95 millió hektárt tesznek ki, 
mely az ország területének 21%-a. A Natura 2000 hálózat részben a már 
meglévő védett természeti területekre épül (a jelölt területek 39%-a), 
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de eddig még nem védett területek is részét képezik. Figyelembe véve 
hazánk egyedülálló természeti adottságait és a természeti értékeknek 
a legtöbb nyugat-európai országénál jobb megőrzöttségét, a hazai te-
rületkijelölés nagysága valamivel az EU átlag fölötti.

Gazdálkodás Natura 2000 területeken

A Natura 2000 terület kedvező természetvédelmi helyzetének meg-
őrzése vagy elérése érdekében hozott intézkedéseket vagy korlátozá-
sokat a természetvédelmi hatóság kezelési tervben határozza meg.

A Natura 2000 területek kijelölésével nem a gazdasági fejlődés leállí-
tása a cél. A gazdálkodás a védelemmel összeegyeztethető módon 
folytatható. A védelmet kizárólag azon fajok és élőhelytípusok szem-
pontjából kell biztosítani, amelyek alapján a területet kijelölték.

A hatósági védelem esetében a Natura 2000 területeken meghatáro-
zott tevékenységekhez a természetvédelmi hatóság engedélye szük-
séges. A gazdálkodóval kötött szerződés esetében a tulajdonos vállalja, 
hogy a területen a gazdálkodást a kezelési tervben foglaltak szerint 
végzi, például egy kaszáló esetében a kaszálást csakis a kezelési terv-
ben meghatározott időpontokban végzi el. 

A mezőgazdasági hasznosításon túl a gyepek sok ökológiai szolgálta-
tást nyújtanak. Élőhely pl. a fontos beporzók számára, ökológiai folyo-
só, talaj- és vízvédelem, tájképi, idegenforgalmi vonzerő.
Hazánk védett növényfajainak 25%-a, veszélyeztetett rovarok 30%-a 
gyepekhez kötődik. Sok, köztük ritka madárfaj költőhelye, a mezei nyúl 
és fogoly állományának fennmaradásában különösen fontos
A túl- vagy alullegeltetés és a rossz kaszálás a gyepek körülbelül 20%-
át, más fajok betelepülése 30%-át, a művelési ág megváltoztatása a 
gyepek 20%-át veszélyezteti.

A közösségi jelentőségű fajok és természetes élőhelyek védelmi hely-
zetének rendszeres ellenőrzése céljából azok állományát, hazai elterje-
dését és természetvédelmi állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország ter-
mészeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi 
védelmet kapnak, de a Natura 2000 hálózat területei nem helyette-
sítik a hazai védett természeti területek rendszerét, hanem kiegé-
szítik azt.
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A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű ter-
mészetvédelmi rendeltetésű területekről állapítja meg a mellékletben 
felsorolt élőhelytípusok és fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat.
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű termé-
szetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről helyraj-
zi számonként sorolja föl a Natura 2000 hálózatba tartozó földrészle-
teket.

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenn-
tartásának földhasználati szabályairól tételes előírásokat tartalmaz:

3. § (1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell haszno-
sítani.
(2) Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly 
legeltethető.
(3) A gyepterület túllegeltetése tilos.
(4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó káro-
sítása tilos.
(5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülék-
ből származhat, trágya kiszórása tilos.
4. § (1) A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a természet-
védelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással 
érintett földterületeket is – kaszálásonként változó helyen kaszálatla-
nul kell hagyni.
(2) A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözé-
se tilos.
(3) Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
(4) A Natura 2000 gyepterületeken a környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi 
jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyep-
terület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban 
a főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi ha-
tósági jogkörében eljárva ad ki:
a) a nád irtásához, valamint
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.
(5) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a va-
dászati hatóság engedélye szükséges.
5. § (1) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a 
táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell 
elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.
(2) Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és 
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terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gon-
doskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédő-
szer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat 
tilos.
(3) A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a 
földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie 
a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyi-
ben a (2) bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó nem tudja 
betartani a 4. § (1) bekezdésében előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a 
kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie 
kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
(4) Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 
napon túl tilos.

A kormányrendelet melléklete felsorolja a Natura 2000 területeken 
előforduló közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket veszélyezte-
tő inváziós és termőhely-idegen növényfajokat: akác (Robinia pseu-
do-acacia), amerikai kőris (Fraxinus americana), bálványfa (Ailanthus 
altissima), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), fekete fe-
nyő (Pinus nigra), erdei fenyő (Pinus silvestris), gyalogakác (Amorpha 
fruticosa), kései meggy (Prunus serotina), zöld juhar (Acer negundo), 
alkörmös (Phytolacca americana), japánkeserűfű fajok (Fallopia spp.), 
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), magas aranyvessző (So-
lidago gigantea), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), selyemkóró (Asc-
lepias syriaca), süntök (Echinocystis lobata). 
Ezek a fajok súlyos és egyre növekvő veszélyt jelentenek az Európában 
honos biológiai sokféleségre. Az invazív fajok az új, számukra idegen 
élőhelyeken gyorsan túlsúlyba kerülhetnek a természetes növény- és 
állatvilághoz képest, és károkat okozhatnak a környezetben. 

Natura 2000 mezőgazdasági Támogatási rendszer

Hazánkban a Natura 2000 hálózat területeire vonatkozó előírások, a 
közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló gaz-
dálkodási kötelezettségek betartása többletköltséget, illetve bevétel-
kiesést jelent a gazdálkodók számára.
A támogatás célja a fenti jogszabályi előírások betartásából származó 
többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók 
számára.
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2019-ben a támogatás mértéke 69 €/ha, a minimálisan támogatható 
terület 1 ha. A szabályok be nem tartása esetén pénzügyi szankciók 
alkalmazhatók.

Itt jegyzem meg, hogy gyakorló természetvédők madárvédelmi szem-
pontból többször bírálatot fogalmaznak meg a szervestrágya kijut-
tatás teljes tilalmáról, mert sok esetben kevés a legelő állat. Kevés a 
helyben keletkező trágya, így az ezt fogyasztó rovarvilág is szegényebb 
lesz, ami a madarak táplálékául szolgál. 

ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK

A természet szolgáltatásai, az ökoszisztéma szolgáltatások nem (mind) 
piaci javak. Ezeket a politikai, gazdasági döntéshozatalokkor (pl. útépí-
tés, egyéb infrastrukturális beruházások) jellemzően túl kis súllyal ve-
szik figyelembe. 
Robert Costanza és munkatársai fölbecsülték ezeket. A vizsgálatba 
csak a megújuló szolgáltatások kerültek be, pl. nem foglalkoztak a 
fosszilis energiahordozókkal (ezeket a mészkővel együtt tekinthet-
jük a rendszer által a légkörből kivont szénnek). A szolgáltatásokat 17 
kategóriába sorolták: gázszabályozás, klímaszabályozás, zavar-szabá-
lyozás (az ökoszisztémák válasza a környezeti változásokra), vízszabá-
lyozás, vízszolgáltatás, erózió megelőzése, talajképzés, tápanyag-kör-
forgás, hulladékkezelés, beporzás, biológiai kontroll (a populációk 
zsákmánydi namikájának szabályozása), menedékhely, élelmiszerter-
melés, nyersanyagok, genetikai erőforrás, rekreáció, kultúra.

A James Lovelock nevéhez köthető Gaia-elmélet szerint a Föld összes 
élő és élettelen része összefügg és tág határok közt képes fenntartani 
létezésének feltételeit (nagy a pufferkapacitása). Az elmélet vihart ka-
vart tudományos körökben. Főbb pontjai:

- A Föld egy egész és egységes önszabályozó rendszer
- Az evolúció nem csak a versenyen, hanem az együttműködésen is 
alapszik
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TÁJVÉDELEM

A szűkebb értelemben vett természetvédelmen túl egyre nagyobb 
szükség van a nem védetté nyilvánított természet védelmére, a táji 
léptékű természetvédelemre.
A földtörténeti múlt, az éghajlati, talajtani, vízrajzi adottságok változa-
tos élőhelyek kialakulását tették lehetővé. Hazánk élővilága a hasonló 
területű országokhoz képest gazdag. Az élővilág mintegy összetorló-
dott és egymásba átnyúló mozaikos életközösségek alakultak ki. Ez a 
mozaikosság - mert a kis kiterjedésű élőhelyek mindig sérülékenyeb-
bek - az élővilág fokozott érzékenységét is okozza.
A Természetvédelmi törvény szerint (6. § (1)) A táj a földfelszín tér-
ben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá 
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint 
az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban ta-
lálhatók a természeti erők és a mesterséges (ember általlétrehozott) 
környezeti elemek.
Tájalkotó elem az éghajlat, a domborzat, a talajok, a vízrajz, az élővilág, 
az emberi tevékenység.
A tájra jellemző a tájalkotó elemek térbeli rendje és a lejátszódó anyag- 
és energiaáramlási folyamatok. Ezek a Föld, az ország különféle terü-
letein eltérők, ez alapján van lehetőség tájosztályozásra. Sok szakma 
külön tájosztályozást alkalmaz, pl. agroökológiai körzetek, erdészeti 
tájak. A legtöbb elemet a földrajzi tájosztályozás alkalmazza. Ez ha-
zánkban 6 nagytájat, 33 középtájat és 230 kistájat (pl. Mosoni-síkság, 
Szigetköz) különít el.
A tájszerkezet (a tájelemek térbeli rendje) és a folyamatok biztosítják 
a tájökológiai egyensúlyt. Ennek megbomlása emberi és természeti 
hatásokra is bekövetkezik és a táj valamennyi elemére kihat. Könnyen 
belátható az anyag- és energiaáramlás közegei, talaj, víz, levegő védel-
mének fontossága. A természeti értékek és – területek védelme csak 
táji léptékben lehetséges.
A tájvédelem a tájjelleg, az egyedi tájértékek és a tájpotenciál védel-
mén alapszik. A tájjelleg az egyes tájak meghatározó jellemzőiből ki-
alakult karakter.
A tájkép, a táj látványa évszakok, napszakok, sok minden szerint válto-
zik. A tájképi jelleg a tájképekben közös karakter. Megkülönböztetünk 
domináns, alárendelt és színező vagy zavaró tájképelemeket. A kul-
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túrtörténeti jelleget az ott élt, élő emberek életmódja, hagyományai, 
építményei, tevékenységeik alakítják ki. Ezek elsősorban tanult isme-
retekkel érzékelhetők. A kultúrtörténeti jelleg a gazdasági-társadalmi 
változásokkal együtt változik. A tájalakító folyamatok lehetnek termé-
szetesek és mesterségesek. Megkülönböztetünk major, lassan változó 
és minor, könnyen módosuló tájelemeket. A lassan változó tájelemek 
általában természeti erők hatására jönnek létre (pl. hegyek, folyók), az 
emberi hatások általában a könnyen módosuló tájelemekben jelen-
nek meg (pl. művelési ágak, vetésszerkezet). Az emberi hatások a glo-
balizálódó világ gazdasági-társadalmi hatásaira egyre inkább a tájak 
homogenizálódását okozzák.

Az egyedi tájértékek is lehetnek természetesek vagy mesterségesek. 
Sajátos emlékek, amelyek természeti, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból jelentősek, megőrzendők. Lehetnek az 
adott tájban különlegességek, gyakran a korábbi tájjelleg maradvá-
nyai, vagy a tájra legjellemzőbb értékek is.

A tájpotenciál a táj gazdasági teljesítőképességét, meghatározott 
hasznosításra való alkalmasságát jelöli. A Soproni-hegység kistájnak 
például a természeti adottságok szerint magas a fatermesztési, a rek-
reációs és ökológiai potenciálja, közepes a vadgazdálkodási és ala-
csony a mezőgazdasági (növénytermesztési) potenciálja.

Tájhasználati konfliktusok

A tájhasználatok befolyásolják egymást. Az irodalom három fő konflik-
tustípust említ.
Funkcionális konfliktus: Egymást akadályozó, kizáró területhasznála-
tok. (Külszíni bánya, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság stb.)
Tájökológiai konfliktus: A táj rendszerfolyamatain keresztül érvénye-
sülnek. Ha egy tájhasználat módosítja a táj ökológiai egyensúlyát (pl. 
vízrendezés, táblásítás, fafajcsere), a változás az egész tájban megjele-
nik.
Esztétikai, vizuális konfliktus: A tájképi jelleget formálja át kedvezőt-
lenül.
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Ökológiai hálózatok
Az emberi hatás szerint elméletben beszélhetünk természeti- és kul-
túrtájakról. Régen az emberi beavatkozással érintett területek (tele-
pülések, mezőgazdasági területek) mint kalácsban a mazsola helyez-
kedtek el a természeti tájban. Ezeket utak kötötték (vagy nem) össze. 
Mára a helyzet megfordult. A természetes életközösségek mozaikossá 
váltak, köztük a vándorlást és a szaporítóképletek terjedését akadályo-
zó területek vannak. Az akadályok, alacsony terjedési potenciálú terü-
letek más veszélyt is hordoznak: lehetséges a területükön túlnyúló za-
varó hatás, csapdahatás, jó támadási pontok az invazív fajok számára.

A mozaikos életközösségek összeköttetését az ökológiai hálózat hely-
reállításával lehet a legkönnyebben biztosítani. Építőkövei az egyes 
élőhelyek. Nyilvánvalóan más az akadály egy gímszarvasnak és egy 
sünnek, egy réti sasnak vagy egy lepkének.

Az ökológiai folyosóknak három típusát különítjük el:
Folyamatos: A kijelölt magterületek közti kapcsolatos folyamatos. 
Ilyen például egy természetes vízfolyás és a partja.
Elsődleges lépegetőkő jellegű: Ha a két magterületet ugyanolyan, de 
nem folyamatos életközösségek kötik össze. Például két nagyobb er-
dőfolt között néhány kisebb.
Másodlagos lépegetőkő: Ha a két magterületet nem ugyanolyan élet-
közösségek kötik össze. Például két erdőt szántók közé ékelt gyepfol-
tok, nádasok.

Művelési ág / Év 1990 2018 Változás
Szántó 4 712,8 4 333,7 -379,1

Kert 341,1 45,4 -295,7

Gyümölcsös 95,1 94 -1,1

Szőlő 138,5 71,5 -67,0

Gyep 1 185,6 799,3 -386,3

Mezőgazdasági terület 6 473,1 5 343,8 -1 129,3

Erdő 1 695,4 1 939,7 244,3

Nádas 40,4 35,5 -4,9

Halastó 26,8 36,6 9,8

Termőterület 8 235,7 7 355,6 -880,1

Művelés alól kivett terület 1 067,5 1 947,8 880,3

Összesen 9 303,2 9 303,4 0,2
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Látható a mezőgazdasági területek, ezen belül különösen a gyep 
nagyságának csökkenése. A kertek területének változását módszerta-
ni változások okozzák. 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

Az ökológiai gazdálkodás meghatározása az Ökológiai Gazdálkodási 
Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége (IFOAM) szerint a környezeti, szo-
ciális, gazdasági szempontból egyaránt fenntartható és egészséges 
termékek, élelmiszerek előállítását biztosító gazdálkodás.
A nem ökológiai gazdálkodási rendszereket konvencionális, hagyomá-
nyos, intenzív termesztésnek nevezzük.
A talajok és az élővilág épségének, valamint az emberek egészségé-
nek megőrzését célzó termelési rendszer. Csökkenti a külső erőforrá-
sok bevitelét (low input), tartózkodik a mesterséges trágyák és növény-
védő szerek használatától, helyettük a természet folyamatait engedi 
érvényesülni. Törekszik a minél zártabb anyag- és energia körforgásra, 
a növénytermesztés és állattenyésztés összhangjára.

Az ökológiai gazdálkodás, biotermesztés és biogazdálkodás fogal-
makat, illetve az „öko” és „bio” jelzőket a magyar nyelvben azonos 
értelemben használjuk. Ugyanezt jelenti (a főleg az angol szakiroda-
lomban használt) „organikus gazdálkodás” (organic farming) megne-
vezés is.

A környezet megóvását az adottságokhoz alkalmazkodáson túl a leg-
szélesebben értelmezi, a talaj megőrzésétől az élővilág védelmén át 
a természetes körfolyamatok megóvásáig. A gondosság a megelőzés 
elvének alkalmazását, az óvatosságot, elővigyázatosságot jelenti. Az 
egészséget a talaj jó állapotától kezdve az emberig, a teljes rendszer-
ben tekinti. 
Néhány korlátozás:

• GM szervezetek használatának tilalma. 
• Az ionizáló sugárzás használatának tilalma. 
• A talaj nélküli gazdálkodás tilalma.
• A talajra a szervestrágyával kivitt N mennyisége évente nem 

haladhatja meg a 170 kg/ha-t.
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• Tilos olyan anyagokat használni, amelyek nem szerepelnek az 
EU bio rendeletek listáin mint engedélyezett anyagok. Ezeket 
a listákat a pozitív listáknak nevezik, mert a felhasználható 
anyagokat tételesen sorolja fel. A felhasználható anyagok listá-
ja a NÉBIH honlapján elérhető.

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSOK

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések célja a termőhelyi 
adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos 
gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat kialakítása, a 
környezet állapotának javítása, minőségi élelmiszer előállítása, a gaz-
daságok életképességének megtartása és gazdasági hatékonyságá-
nak növelése. Ennek érdekében a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környe-
zetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 
szabályozza a meghatározott célprogramok által előírt kötelezettség-
vállalások alapján felmerülő többletköltségek és kieső jövedelem el-
lentételezését. 

A FENNTARTHATÓ NÖVÉNYTERMESZTÉS

Hazánk talajtani és klimatikus adottságai kiválóak a mezőgazdasági 
termelés, ezen belül a növénytermesztés számára. A mezőgazdasági 
termelők évről évre egyre magasabb termésátlagokkal büszkélked-
hetnek, ami alapvető letéteményese a mezőgazdaság jövedelemter-
melő képességének. 

Az intenzív gazdálkodásnak azonban komoly ára van: 
- talajaink szervesanyag-készlete az iparszerű gazdálkodás kö-

vetkeztében folyamatosan csökken,
- szerkezetességük, - mely talajaink víz-, hő- és levegő gazdálko-

dásának letéteményese - évről-évre romlik,
- biológiai aktivitásuk, így tápanyag-feltáró és tápanyag-szolgál-

tató képességük egyre gyengül.

Talajaink „egészségének” romlása, mely idővel termőképességük 
csökkenésében nyilvánul meg, mára valamilyen formában szinte 
minden mezőgazdasági területünkön megfigyelhető. Talajaink egyre 
kevésbé képesek pufferolni a klímaváltozás során jelentkező aszályos 
időszakokat (10. ábra). 
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Fel kell ismernünk, hogy az elmúlt mintegy 60 évben alkalmazott in-
tenzív gazdálkodás jelen formájában a jövőben nem tartható fenn. 
Meg kell értenünk talajaink működését, jobban meg kell ismernünk a 
biológiai és ökológiai összefüggéseket és el kell fogadnunk, hogy hosz-
szú távon csak a természettel összhangban leszünk képesek növekvő 
társadalmunk táplálékigényét kielégíteni. 

FENNTARTHATÓVÁ KELL TENNÜNK GAZDÁLKODÁSUNKAT!

Ahhoz azonban, hogy elindulhassunk a fenntarthatóság felé vezető 
úton, meg kell értenünk a következő axiómákat:

Szakítanunk kell a talajtulajdonságokat és ökológiai összefüggéseket 
figyelmen kívül hagyó, tudományos élettani alapok nélküli, sokszor 
csupán a „megszokásra” építő „talajzsaroló” gazdálkodással, melynek 
legkritikusabb hátrányai a következő pontokban foglalhatók össze:

növénytermesztés ≠ vetés és aratás
talajművelés ≠ szántás 

trágyázás ≠ műtrágyázás
műtrágyázás ≠ N trágyázás
műtrágyázás ≠ N, P, K trágyázás

  
szerves anyag - mész - tápanyag - mikrobiológiai aktivitás - 

kedvező talajszerkezet, mint „fizikai-kémiai puffer” = termőképesség

CÉL
a talaj „egészsége”
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- Szervesanyag-gazdálkodásunk gyakorlatilag nincsen,
- A meszezés, mésztrágyázás a legtöbb gazdatársunk számára 

ismeretlen fogalmak, holott talajaink egy része folyamatosan 
savanyodik (11. ábra)

- Harmonikus, a talajvizsgálati eredményekre épülő tápanyag-
ellátásról a legtöbb esetben nem beszélhetünk 

- Tápanyagellátásunk jó esetben is csupán a makroelemekre 
(N, P, K) korlátozódik, a mikroelemek pótlása „esetleg” ültetvé-
nyeknél valósul meg,

- Az „új és minél nagyobb erőgépek kultuszát éljük”
- A „megszokott gyakorlatot” követjük
- Nem a talaj egészsége, hanem a teljesítmény a cél 
- Túlzott menetszám, taposási károk, tömörítés és művelési 

hibák jellemzik gazdálkodásunkat

Nem adható meg egyetlen általánosan használható recept sem 
gazdálkodásunk fenntarthatóvá-tételére és nyilván azzal is tisztában 
kell lennünk, hogy mint minden módosításhoz, ehhez is idő kell, eh-
hez is meg kell érnie társadalmunknak.
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A fenntartható gazdálkodási rendszer egy számos részterületet felölelő 
komplex és dinamikus egység. Egy a gazdálkodáshoz, a természethez, 
az élethez való hozzáállás, mely nem igényel különösebb befektetést. 
Számos esetben a rendelkezésre álló infrastruktúra bőven elegendő 
gazdálkodásunk „fenntarthatóvá-tételéhez”. 

Általánosságban jellemző rá:

-  Az energia- és víztakarékosság
- A termőhelyi adottságokhoz és a kereslethez igazodó termel-

ési szerkezet
- A száraz körülményekhez alkalmazkodó talajművelés
- A környezetkímélő és harmonikus tápanyagellátás
- Az integrált növényvédelem
- A modern állattartás
- A fenntarthatóságra törekvő szakember
- A minél több ökológiai összefüggést felismerő és figyelembe 

vevő döntéstámogató rendszer

A szervesanyag-gazdálkodás jelentősége a fenntartha-
tó mezőgazdaságban

A talaj szervesanyag-tartalma, valamint humusztartalma szinte az ösz-
szes gyakorlati talajtulajdonságra hatással van. A talaj szervesa nyag-
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tartalmának mineralizációja során a benne lévő tápanyagok felszaba-
dulnak, a növények számára felvehetővé válnak. 

Napjaink intenzív gazdálkodásának következtében azonban talajaink 
humusztartalmának csökkenését figyelhetjük meg. Az intenzív talaj-
művelés, a talajok rendszeres „bolygatása”, a szántás, a boronálás, a 
talaj anyagának porhanyítása a különböző talajművelő eszközökkel 
mind aktiválják az aerob mikrobiális légzési folyamatokat. A fokozott 
mineralizáció következményeként a talajok humifikált és nem humifi-
kált szerves anyagának mennyisége csökken, romlik a talajszerkezet, 
csökken termesztett növényeink tápelem-felvevő képessége. 
Rühlmann (2000) alapján, amennyiben a vetésszerkezetben a kalászo-
sok dominálnak, úgy a humusztartalom egyensúlyát 8-10 t/ha éves 
kiadagolt istállótrágya-mennyiséggel biztosíthatjuk. Fenti összefüg-
gések alapján a kapások alá kijuttatandó istállótrágya-mennyiség – 
annak hasznosulását-, valamint tartamhatását is figyelembe véve – 
30-40 t/ha nagyságrendű. Kapásnövény – gabona vetésváltás esetén 
a humuszegyensúly fenntartásához szükséges éves átlagos istállótrá-
gya-mennyiség magasabb, mintegy 10-12,5 t/ha/év lenne.
A hígtrágyázás hatása a talaj humusztartalmának alakulására ele-
nyésző. A hatás hátterében az áll, hogy a hígtrágya döntő része gyor-
san lebontható, szűk C:N arányú szerves vegyületekből áll. A talaj hu-
musztartalmának gyarapítására ezért a hígtrágyát magas C tartalmú 
anyagokkal (szalma, növényi szármaradványok, stb.) együtt célszerű 
alkalmazni.
Miáltal állatállományunk csökkenése és az alkalmazott „modern“ tar-
tástechnológia következtében érett istállótrágya csak korlátozottan áll 
rendelkezésre, a talaj szervesanyag-készletének megtartását zöldtrá-
gya növények gazdálkodási rendszerünkbe történő integrálásával is 
célszerű segíteni. Annak ellenére, hogy aszályra hajló éghajlatunkon, 
feszes termesztéstechnológiánál ez sokszor nehézségekbe ütközik, 
feltétlen célunk kell, legyen a talaj szervesanyag-készletét növelő, a 
mikrobiális aktivitást hosszútávon serkentő, a talaj drénezését, lazítá-
sát, a tápanyagok reciklálását is végző zöldtrágyanövények vetésszer-
kezetbe illesztése. 
Ne áldozzuk fel talajaink termékenységét rövidtávú anyagi érdekeink 
oltárán! A szármaradványokat ne értékesítsük, ne vigyük el területe-
inkről, tovább gyorsítva szervesanyag-készleteink kimerülését!
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A környezetkímélő, harmonikus, talajvizsgálatokon 
alapuló tápanyagellátás

Mindannyian tudjuk, hogy a termesztett növényeink alá kijuttatan-
dó tápanyagmennyiség optimalizálásához mindenféle pályázattól 
és előírástól függetlenül is rendszeresen talajvizsgálatokat kell(ene) 
végeztetnünk. A helyesen elvégzett mintavételből nyert laboratóriu-
mi vizsgálati eredmények alapján ugyanis folyamatosan nyomon kö-
vethetjük talajaink tápelem-tőkéjének alakulását és az agronómiai 
– közgazdasági viszonyokhoz alkalmazkodó tápanyagellátást folytat-
hatunk, melynek mindenki által kézzel fogható végeredménye (meg-
takarítás, azonos szinten tartás, vagy többletbevétel) lesz.

13. ábra: A tápanyagellátási szaktanácsadás „triumvirátusa“

Egyszer és mindenkorra szakítanunk kell az elmúlt időszakokat jellem-
ző, „megérzéseinkre” alapozott tápanyagellátással, hiszen a „vakon” 
végzett trágyázás hosszabb távon még a kimondottan jó adottságú 
mezőgazdasági területeken is komoly tápelem-hiányokhoz, arányta-
lanságok kialakulásához vezethet, melynek komoly anyagi vonzata is 
lesz. 

A hatékony tápanyagellátás akkreditált laboratóriumi vizsgálatokra 
épülő, meglehetősen bonyolult feladati és döntési rendszer, melynek 
meghatározó három eleme a talajmintavétel, a laboratóriumi vizsgá-
lat, valamint az eredményeket és egyéb (élettani, gazdasági) összefüg-
géseket figyelembe vevő szaktanácsadás, tápanyagellátás folytatása. 
A talajvizsgálati eredmények alapján készített szaktanács eredmé-
nyességének letéteményese a szakszerű talajmintavétel. A területet 
nem kellően reprezentáló mintákból a területet gyengén, vagy nem 
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jellemző laboratóriumi eredmények születnek és az ezen eredmények 
alapján készült szaktanács nem a valós képet fogja mutatni (14. ábra). 
Az egyes tápelemek szerepét és jellemző hiánytüneteit a 15. ábra mu-
tatja be szemléletesen.

14. ábra: Rossz minőségű, félreinformáló talajminta 
(Forrás: Dr. Kalocsai Renátó)

15. ábra: Tápelemek élettani hatásai és sematikusan 
ábrázolt hiánytünetei (Forrás: Szemerédi Kertészet)
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Magyarországon abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szá-
mos hazai cég kimagasló minőségű gépi mintavételi szolgáltatással 
áll partnerei rendelkezésére. Így amennyiben „biztosra” akarunk men-
ni, célszerű egy profi szervezetet megbízni a mintavételezés lebonyo-
lításával. 
Mivel azonban a talajmintavétel elvégzésére vonatkozóan törvényi elő-
írás még pályázatok esetében sincsen, azt a nyugat-európai országok-
hoz hasonlóan maga a gazdálkodó is elvégezheti. A mintavétel szabá-
lyait az MSZ-08-0202-1977-es szabvány tartalmazza.

A hazai talajvizsgálati és szaktanácsadási gyakorlatban általánosan 14 
vizsgálati paramétert használunk a talajok legfontosabb jellemzőinek 
a meghatározására. Az egyes paraméterek meghatározásának módját 
és előírásait a MSZ-08-0206-2:1978; MSZ-08-0205:1978; MSZ-08-0210-
2:1977, illetve a MSZ-20135:1999 szabványok írják le részletesen.

A talajvizsgálati eredménylapon, bővített talajvizsgálat esetén követ-
kező paraméterek szerepelnek. (Az egyes paramétereket, valamint 
azok határértékeit a MÉM-NAK szaktanácsadási rendszer alapján ad-
juk közre) 

A talaj kémhatása

A pHKCl a talaj kémhatását mutatja. Az pHKCl eredmények alapján tala-
jainkat a következő kategóriákba sorolhatjuk be (2. táblázat)

2. táblázat: A talaj kémhatás-kategóriái (pH KCl) (Forrás: MÉM-NAK)

pHKCl kategória

<4,5 erősen savanyú

4,5-5,4 savanyú

5,5-6,7 gyengén savanyú

6,8-7,1 semleges

7,2-7,9 gyengén lúgos

8,0< lúgos
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A talajok kémhatása közvetlenül és közvetve is meghatározza a nö-
vények növekedését és fejlődését. A növények tápanyagfelvételére a 
gyengén savanyú, illetve a semleges közeli kémhatás a legoptimáli-
sabb. A lúgos kémhatás kedvezőtlen a mikroelemek felvételére, míg 
a túl savanyú körülmények toxikus mennyiségű makrotápelem – és 
egyéb nehézfém – oldódásához és felvételéhez vezethetnek

Az Arany-féle kötöttség (KA) – a fizikai talajféleség

Az Arany-féle kötöttséget úgy határozzuk meg, hogy a légszáraz talaj-
hoz desztillált vizet adunk keverés közben és mérjük, hogy 100 g talaj 
esetében hány milliliter vízre van szükség ahhoz, hogy az egy megha-
tározott konzisztenciájú pép legyen, amely az úgynevezett fonálpró-
bát adja. A kötöttségi szám a talaj agyagtartalmával van leginkább 
összefüggésben, így kötött talajnál, nagy agyagtartalom esetén nagy 
számot kapunk, laza homoktalajoknál kicsit. A 3. táblázat a fizikai ta-
lajféleség, a KA, az agyagtartalom (A %), az iszap + agyagtartalom (I+A 
%), az 5h kapilláris vízemelés, valamint a higroszkóposság (hy %) össze-
függéseit mutatja be.

3. táblázat: A fizikai talajféleség, valamint a talaj A%, (I+A)%, KA, 5h vízemelés 
és a higroszkóposság (hy %) kapcsolata

A talaj szövete, fizikai 
talajféleség A % (I+A) % KA 5hmm hy %

Durva homok (dh) <5 <10 <25 350< 0-0,5

Homok (h) 5-15 10-25 25-30 350-300 0,5-1

Homokos vályog (hv) 15-20 25-30 30-37 250-300 1,2

Vályog (v) 20-30 30-60 37-42 150-250 2-3,5

Agyagos vályog (av) 30-40 60-70 42-50 75-150 3,5-5

Agyag (a) 40-45 70-80 50-60 40-75 5-6

Nehézagyag (na) 45< 80< 60< 40> 6<
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Az összes só %

A talajban levő, vízben oldható sók összegét nevezzük a talaj ösz-
szessó-tartalmának. 
Ez a mérés nem ad felvilágosítást arról, hogy valójában milyen sók 
vannak a talajban. Ismerete elsősorban a szikes talajokon jelentős, 
mert a túl sok só a gyenge termékenység egyik oka. Kis sótartalmúnak 
mondjuk a talajt, ha a sók mennyisége kevesebb, mint 0,05 %, gyen-
gén szoloncsákosnak, ha 0,05-0,15 % és szoloncsákosnak, ha 0,15-0,4 % 
sót tartalmaz. 0,4 % felett erősen szoloncsákos a talaj.

A humusztartalom

A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére 
szolgál. Meghatározása a szerves anyagok oxidálhatóságán (karamel-
lizálhatóság) alapul. 
A hazai talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5-6 % között alakul. 
A humuszellátottságot sohasem szabad azonban a talaj fizikai össze-
tételétől, genetikai típusától függetlenül megítélni. Egy homoktalaj 
esetében 2 % általában nagy értéknek számít, kötött réti talajon vi-
szont ugyanez nagyon sovány talajt jelent. A humusztartalom alapján 
határozzuk meg a talajok hosszú távú nitrogén-szolgáltató képessé-
gét. A humusztartalom határértékeit a 4. táblázat adja közre.

A szénsavas mésztartalom

A talaj mésztartalmának jellemzője. Úgy határozzuk meg, hogy a talaj-
hoz sósavat adunk, és gázbürettával (Scheibler-féle kalciméter) mér-
jük a talajban levő összes karbonáttal keletkezett CO2 mennyiségét. 
Ebből visszaszámolással állapítjuk meg, hogy az mennyi CaCO3-tal 
egyenértékű. A talaj szénsavas mésztartalma alapján az alábbi kate-
góriákat különböztetjük meg (5. táblázat):

A növényélettani vonatkozásokon túl a mész kedvezően alakítja a ta-
lajok szerkezetességét és a talaj szerkezeti elemeinek a stabilitását.  
A talajok szénsavas mésztartalma alapvetően befolyásolja azok kém-
hatását, így a különböző tápelemek felvehetőségét is. 
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CaCO3 % kategória

0 Mészhiányos

0,1-4,9 Gyengén meszes

5,0-19,9 Közepesen meszes

20- Erősen (túlzottan) meszes

Szántóföldi 
termőhely KA

Humusz %
Igen 

gyenge Gyenge Közepes Jó Igen jó

I. Csernozjom 
talajok

>42 <2,00 2,01-2,40 2,41-3,00 3,01-4,00 4,00<

<42 <1,50 1,51-1,90 1,91-2,50 2,51-3,50 3,50<

II. Barna  
erdőtalajok

>38 <1,50 1,51-1,90 1,91-2,50 2,51-3,50 3,50<

<38 <1,20 1,21-1,50 1,51-2,00 2,01-3,00 3,00<

III. Kötött réti 
és glejes  
erdőtalajok

>50 <2,00 2,01-2,50 2,51-3,30 3,31-4,50 4,50<

<50 <1,60 1,61-2,00 2,01-2,80 2,81-4,00 4,00<

IV. Homok- és 
laza talajok

30-38 <0,70 0,71-1,00 1,01-1,50 1,51-2,50 2,50<

<30 <0,40 0,41-0,70 0,71-1,20 1,21-2,00 2,00<

V. Szikes  
talajok

>50 <1,80 1,81-2,30 2,31-3,10 3,11-4,00 4,00<

<50 <1,40 1,41-1,80 1,81-2,60 2,61-3,50 3,50<

VI. Sekély 
termőrétegű 
vagy erősen 
erodált lejtős 
talajok

>42 <1,30 1,31-1,70 1,71-2,40 2,41-3,30 3,30<

<42 <0,80 0,81-1,21 1,21-1,90 1,91-2,80 2,80<
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Az oldható foszfor- és káliumtartalom
A talajból az AL (Ammónium-laktát) oldattal kivonható különböző 
foszfor-, illetve kálium tartalmú vegyületek mennyiségét jelenti, P2O5-
ben, illetve K2O-ban megadva. 

Talajaink összes foszfor- és káliumtartalmából a növények csak az ál-
taluk hozzáférhető, könnyen felvehető foszfort és káliumot képesek 
hasznosítani. Ennek, a növények számára hozzáférhető tartalomnak 
a becslésére hazánkban a 60-as évek óta használjuk az AL (Ammóni-
um-laktát) módszert. Az AL-oldható foszfor- és káliumellátottságának 
határértékeit az 6. és a 7. táblázat mutatja be.

6. táblázat: A talaj AL-oldható foszfortartalmának határértékei a foszfor- el-
látottság megítéléséhez (Forrás: MÉM-NAK)

Szántóföldi 
termőhely

Karboná-
tosság

CaCO3 %

AL-P2O5  %

Igen 
gyenge Gyenge Közepes Jó Igen jó

I. Csernozjom 
talajok

>1 50 51-90 91-150 151-250 251-450

<1 40 41-80 81-130 131-200 201-401

II. Barna  
erdőtalajok

>1 40 41-70 71-120 121-200 201-400

<1 30 31-60 61-100 101-160 161-360

III. Kötött réti 
és glejes  
erdőtalajok

>1 40 41-70 71-110 111-180 181-380

<1 30 31-60 61-100 101-150 151-350

IV. Homok- 
és laza talajok

>1 50 51-80 81-130 131-250 251-450

<1 30 31-60 61-100 101-200 201-400

V. Szikes  
talajok

>1 40 41-70 71-120 121-180 181-380

<1 30 31-60 61-100 101-140 141-340

VI. Sekély 
termőrétegű 
vagy erősen 
erodált lejtős 
talajok

>1 50 51-80 81-130 131-200 201-400

<1 30 31-60 61-100 101-150 151-350
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7. táblázat: A talaj AL-oldható káliumtartalmának határértékei 
a foszforellátottság megítéléséhez (Forrás: MÉM-NAK)

Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy napjaink „hosszú távon fenntartha-
tó, környezetkímélő trágyázási rendszerei” (MTA-TAKI – MTA-GKI, 3RP 
System) kisebb talaj tápelem-ellátottsági határértékekkel számolnak. 
Összességében, termesztett növénytől és talajtípustól függetlenül 
megállapíthatjuk, hogy a talajok 180-200 mg/kg-os AL-oldható K2O 
tartalma, valamint 150-160 mg/kg-os AL-oldható P2O5 tartalma jónak 
ítélhető.

Szántóföldi 
termőhely

Arany-fé-
le kötött-
ség (KA)

AL-K2O  %

Igen 
gyenge Gyenge Közepes Jó Igen jó

I. Csernozjom 
talajok

>42 100 101-160 161-240 241-350 351-550

<42 80 81-130 131-200 201-300 301-500

II. Barna 
erdőtalajok

>38 90 91-140 141-210 211-300 301-500

<38 60 61-100 101-160 161-250 251-450

III. Kötött réti 
és glejes 
erdőtalajok

>50 150 151-250 251-380 381-500 501-700

<50 120 121-200 301-330 331-450 451-650

IV. Homok- és 
laza talajok

30-38 90 91-120 121-160 161-220 221-420

<30 50 51-88 81-120 121-180 181-380

V. Szikes talajok
>50 200 201-280 281-400 401-550 551-750

<50 150 151-230 231-330 331-450 451-650

VI. Sekély 
termőrétegű, 
vagy erősen 
erodált lejtős 
talajok

>42 120 121-160 161-220 221-300 301-500

<42 80 81-120 121-180 181-250 251-450
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Az oldható Na tartalom

A talajból az AL-oldattal kivonható Na-vegyületek mennyiségét jelenti 
Na mg/kg-ban megadva. A túlzott Na-tartalmak kedvezőtlenek ter-
mesztett növényeink számára és a szikesedés folyamatait jelzik. 

A oldható Mg tartalom

Az 1 M-os KCl-dal kivonható magnéziumvegyületek mennyiségét je-
lenti elemi magnéziumban megadva.
A talajok magnéziumellátottságának megítélését a 8. táblázat mutat-
ja be.

8. táblázat: A Mg ellátottság megítélése (Forrás: Buzás, 1983)

Erősen meszes-, illetve nagy adagú meszezésben részesített talajo-
kon számolnunk kell az esetleges magnéziumhiány megjelenésével. 
A hiányt a nagy dózisú nitrogén-, foszfor-, valamint káliumtrágyázás 
tovább fokozza, így ilyen területeken a tápanyagellátást végezzük kü-
lönösen körültekintően! 

Az oldható nitrit- és nitrát-nitrogén, valamint a szulfát-kén

Röviden csak nitráttartalomnak, illetve szulfáttatalomnak szoktuk 
nevezni. Azzal a NO3

--ion formában levő nitrogénmennyiséggel, vala-
mint SO4

2--ion formában levő kénmennyiséggel egyenlő, amelyet 1 M 
KCl-oldattal a talajból ki lehet vonni. 
Annak ellenére, hogy ez az egyetlen olyan sorozatban végzett talaj-
vizsgálat, amelynek segítségével a N-műtrágyázásnak a talaj N-szol-
gáltató képességére gyakorolt hatása kimutatható, a szaktanácsadási 
gyakorlatban betöltött szerepe vitatható. 

Kötöttség (KA)

Kielégítő Mn ellátottság (mg/kg)

pHKCl

<6 6-8 8<

< 37 (homok) 26 - 7 - 3 -

37 - 50 (vályog) 52 - 13 - 4 -

> 50 (agyag) 118 - 30 - 7 -

10. táblázat: A talaj EDTA-oldható Zn ellátottságának megítélése (mg/kg)
(Forrás: Buzás, 1983)

10. táblázat: A talaj EDTA-oldható Zn ellátottságának megítélése (mg/kg)
(Forrás: Buzás, 1983)

11. táblázat: A talaj EDTA-oldható Zn ellátottságának megítélése (mg/kg) 
(Forrás: Buzás, 1983)



45

Az oldható Cu, Mn és Zn tartalom

A mikroelemek - köztük a réz, a mangán és a cink - a növényi 
szervezetben csak kis mennyiségben (0,01% - 0,00001%) fordul-
nak elő. Csekély mennyiségeik ellenére a növényi életfolyama-
tokban betöltött szerepük alapvető jelentőséggel bír. Hiányuk 
esetén a terméskiesés meghaladhatja akár a 30-40%-ot is. 

Kötöttség

(KA)

Kielégítő Cu ellátottság (mg/kg)

Humusz (%)
<1 1-3 3<

<30 0,2 - 0,3 - 0,6 -

30-42 0,3 - 0,6 - 1,4 -

>42 0,6 - 1,2 - 3,2 -

Kötöttség (KA)
Zn (mg/kg)

gyenge jó

< 38 (homok) <1,0 1,0<

38 - 50 (vályog) <2,5 2,5<

> 50 (agyag) <3,5 3,5<

Kötöttség (KA)
Mg mg/kg

Gyenge Közepes Jó

<30 (homoktalajok) <40 40-60 60<

30-43 (homokos 
vályog, vályogtalajok) <60 60-100 100<

>43 (agyagos vályog, 
agyagtalajok) <100 100-200 200<



A talajból EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) és 0,1 M-os KCl oldatával 
kioldható mennyiségüket jelenti. A talajok EDTA-Cu, valamint ED-
TA-Zn tartalmának határértékeit a 9., 10. és a 11. táblázat mutatja be.

A tápanyagellátási szaktanácsadás

Termesztett növényeink trágyaigényének, a kijuttatandó tápelemek 
mennyiségének meghatározása a talajvizsgálatokon, a talaj felvehe-
tő (oldható) tápanyagtartalmának meghatározásán, a talajvizsgálati 
eredmények értelmezésén és a növények tápanyagigényének isme-
retén alapuló meglehetősen bonyolult folyamat. Bonyolultságát első-
sorban az adja, hogy az egyes tényezők rendkívül összetett kölcsön-
hatásban állnak egymással és ezen kölcsönhatásokat meglehetősen 
nehéz beépíteni a számítási módszerekbe. 

Mindezen nehézségekkel együtt rendelkezünk olyan tápanyag-szá-
mítási módszerekkel, amelyek segítségével meg tudjuk határozni 
termesztett növényeink trágyaigényét. A talajvizsgálati eredmények 
alapján így hatékony és környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást foly-
tathatunk, melynek bekerülési költsége többszörösen megtérül.  

A kijuttatandó műtrágyamennyiség meghatározásánál két alapvető 
összefüggést kell szem előtt tartanunk. Ezek közül az egyik a sokak 
által „támadott” Liebig „minimum törvénye” (16. ábra), a másik pedig a 
csökkenő határhozam elve. 

16. ábra: Liebig „minimum-hordója” (Forrás: SZE MÉK)
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A kijuttatandó tápanyagmennyiség kiszámításához a talaj tápanyag 
szolgáltató képességének ismerete mellett elengedhetetlen a növény 
adott terméssel kivont tápelem-szükségletének ismerete is. A ter-
méssel a talajból kivont tápanyagmennyiséget annak ellenére, hogy 
a különböző tápelemek koncentrációját a növény genetikailag meg-
határozott tulajdonságain túl a környezeti tényezők is igen jelentős 
mértékben befolyásolják, a növények fajlagos hatóanyag igényével 
írhatjuk le (12. táblázat). A fajlagos hatóanyag igényt a várható termés 
mennyiségével (t ha-1) beszorozva az állomány 1 hektárra vonatkozta-
tott tápelem-igényét kapjuk.

12. táblázat: Termesztett növényeink fajlagos hatóanyag igénye (kg t-1) 
(Forrás: Sarkadi, 1975)

A tápanyagellátás tervezése során ezt a növény által a talajból kivont 
tápanyagmennyiséget vetjük össze a talaj laboratóriumi vizsgálatok-
kal meghatározott tápanyag szolgáltató képességével. 

A talajok tápanyag szolgáltató képességét számos tényező befolyá-
solja. A genetikai talajtípus a talaj szerkezetén keresztül alapjaiban 
meghatározza a talaj víz–, levegő– és hőgazdálkodását, illetve ezeken 
keresztül annak mikrobiológiai aktivitását. A talajok mikrobiológiai te-
vékenysége pedig a tápanyag feltáródási folyamatok szabályozása ál-
tal tölt be jelentős szerepet a talaj tápanyag gazdálkodásában.

Növény
Igény kg t-1

Nitrogén Foszfor Kálium

Őszi búza 25 10 18

Őszi árpa 27 10 26

Tavaszi árpa 24 10 22

Kukorica 22 9 20

Napraforgó 50 30 150

Repce 50 25 40

Cukorrépa 4 1,5 6

Silókukorica 2,5 1 3,5

Mák 50 50 40

Tarlórépa 2 2,5 4
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A genetikai talajtípusokat a MÉM-NAK (1979) a talajtermékenységet 
kialakító, a növénytermesztést és a tápanyag érvényesülését befolyá-
soló tényezők figyelembe vételével 6 szántóföldi termőhelyi kategóri-
ába soroljuk. Az egyes szántóföldi termőhelyeket és fontosabb jellem-
zőiket a 13. táblázat mutatja be.

13. táblázat: Szántóföldi termőhelyek (Forrás: MÉM-NAK, 1979)

Mivel a különböző szántóföldi termőhelyekhez tartozó tápanyag el-
látottsági kategóriák sok esetben jelentős különbséget mutatnak, a 
szántóföldi termőhely ismerete a talaj tápanyag szolgáltató képessé-
gének meghatározásánál elengedhetetlen. 

A talaj tápanyag szolgáltató képességének, valamint a termesztett nö-
vény tápanyagigényének ismerete alapján nyílik módunk a kijuttatan-
dó műtrágya hatóanyag mennyiség meghatározására. 

A gyakorlatban számos módszer és modell áll rendelkezésünkre a 
konkrét adagok minél pontosabban történő meghatározására. Ezek 
közül az 1980-as években használt, mára már emelt dózisaival átgon-

Szántóföldi termőhely Jellemző tulajdonságai

I. Csernozjom talajok Mély termőréteg,
jó hő-, víz- és levegőgazdálkodás

II. Barna erdőtalajok Jó tápanyag-, víz-, levegő- és hőgazdálkodás

III. Kötött réti és glejes  
erdőtalajok

Jó tápanyagkészlet, gyenge tápanyag- 
szolgáltató képesség. 
Nagy víztartó képesség, kevés CaCO3.

IV. Homok- és laza talajok
Könnyű mechanikai összetétel, 
kevés kolloid, kedvezőtlen vízgazdálkodás, 
kis víztartó képesség

V. Szikes talajok

Szántóföldi művelés alatt állnak, 
kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságok, 
rossz tápanyag-hasznosító képesség, 
rossz vízgazdálkodás.

VI. Sekély termőrétegű  
vagy erősen erodált  
lejtős talajok

50 cm-nél vékonyabb termőrétegű talajok. 
Tárolt víztartalmunk csekély.
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dolásra intő MÉM-NAK, a rendszerváltás utáni időktől kezdődően fo-
lyamatosan fejlesztett költségkímélő MTA-TAKI – MTA-GKI, valamint a 
3RPSystem rendszerek emelhetők ki.

A MÉM-NAK és az újabb, költségtakarékos rendszerek közötti különb-
ség lényegében az, hogy míg a MÉM-NAK a növények tápanyagigé-
nyének kielégítése mellett a talaj tápanyagtőkéjének gyors emelését 
célozza meg, addig az újabbak az elmúlt időszak kutatási eredményei 
alapján többnyire kisebb műtrágyaadagok kijuttatásával kívánják biz-
tosítani a gazdaságos termésszintek elérését. A két rendszer közötti 
különbséget a 14. táblázat mutatja be.

14. táblázat: Az intenzív tápanyagellátást biztosító, illetve a hosszú távon 
fenntartható tápanyag ellátási szaktanácsadási rendszerek filozófiájának 
összehasonlítása (Forrás: Csathó – Árendás – Németh, 1998)

Intenzív tápanyagellátás
(MÉM-NAK Kék füzet)

Hosszú távon fenntartható, kör-
nyezetkímélő trágyázási rendszer 

irányelvei

Maximális termésszintre  
való törekvés

Gazdaságos termésszintre való  
törekvés

A talaj trágyázása a cél A növény trágyázása a cél

Jó-igen jó talaj P, K ellátottság  
elérése, majd fenntartása a cél

Közepes talaj P, K ellátottság elérése, 
majd fenntartása a cél

Gyors talaj P, K feltöltés Lassú talaj P, K feltöltés

Minden évben P, K trágyázás
A vetésforgó P, K trágyázása 
(periodikus P, K trágyázás, GATE KI 
Kompolt)

P, K trágyázás minden talaj P, K 
ellátottsági szinten

P, K trágyázás csak közepes és annál 
gyengébb talaj P, K ellátottsági 
szinteken

Nagyobb talaj tápelem ellátottsági 
határértékek

Kisebb talaj tápelem ellátottsági
határértékek

Egységes talaj tápelem ellátottsági 
határértékek

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
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A két rendszer különbségei alapján hazai körülmények között a gaz-
dálkodók többségének anyagi helyzetét is figyelembe véve a talaj táp-
elem készletének feltöltése helyett a növények tápelem-igényének 
kielégítésére kell törekednünk. Erre az újabb rendszerek kiválóan al-
kalmasak. A rendszerek célja a növény N-igényének minél pontosab-
ban történő kielégítése mellett a talajok foszfor és káliumszolgáltató 
képességének a megőrzése. A kijuttatandó tápanyag mennyiségek 
nem a maximális termést, hanem a legnagyobb nettó jövedelmet elé-
rő termésszint elérését célozzák meg. 

A kijuttatandó műtrágya mennyiségének meghatározásánál tartsuk 
szem előtt, hogy az új tudományos eredmények alapján nem törvény-
szerű a három makro tápelem (N, P, K) azonos évben történő kijutta-
tása az állomány alá!

A kijuttatandó hatóanyag mennyiségének meghatározása mellett a 
megfelelő műtrágyaforma megválasztása is alapvető jelentőséggel 
bír a tápanyagellátás tervezése során. Környezetvédelmi szempontból 
is jelentős annak az ismerete, hogy a különböző hatóanyag-formák 
hatásmechanizmusa, kimosódási veszteségei nagy eltéréseket mu-
tatnak. A műtrágyák oldékonysága, savanyító hatása, kísérőelemei így 
alapjaiban meghatározzák azok alkalmazásának feltételeit az egyes 
kultúrák különböző fenológiai szakaszaiban. 

A műtrágya-forma megválasztásánál a hatóanyag tartalom, valamint 
az ár viszonya mellett a szórásegyenletesség szempontjából fontos 
kiszerelésre, valamint a különböző műtrágyák keverhetőségére is fi-
gyeljünk oda! Az összetett műtrágyák helyett használjunk inkább egy 
hatóanyagú műtrágyákat, mivel segítségükkel könnyebben biztosít-
hatjuk termesztett növényeink arányos tápanyagellátását. 
A műtrágyaforma megválasztásánál a következő fontosabb ismerete-
ket tartsuk szem előtt:

- Alaptrágyának inkább NH4+-iont tartalmazó műtrágyákat 
használjunk

- Savanyú talajokon a lúgosan ható műtrágyák alkalmazását 
helyezzük előtérbe

- Meszes, bázikus területeken a savanyúan ható műtrágyaféle-
ségek használata lehet a célravezető (a különböző kémhatású 
talajokra javasolt műtrágyaformákat a 15. táblázat mutatja be)
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Műtrágya 
megnevezése

Hatóanyag-tartalom (%)
Elsősorban 
javasolt te-

rületek
pH KCl tar-
tománya

N P2O5 K2O CaO MgO

Ammóniumszulfát 20,5 - - - - 7,6 felett

Mészammon- 
salétrom 25-28 - - 17-20 2 *

Dolomitam-
mon-salétrom 25-28 - - 10 - *

Ammónium-nitrát 34 - - - - 6,5 felett

Karbamid 45-46 - - - - 5,0-8,0

Nitrosol-28 28 - - - - 5,6 felett

Hidronit-80 30 - - - - 5,6 felett

Szuperfoszfát 
(gran)

- 18 - 25-30 - 5,0 felett

Szuperfoszfát (por) - 18 - 25-30 - 6,0 felett

Magnézium-
szuperfoszfát

- 18 - 25-30 2,5 5,0 felett

Triplefoszfát - 46 - 10 - *

Hiperfoszfát - 29 - 48 1 5,5 alatt

Lágy nyersfoszfát - 29-32 - 42-50 - 5,5 alatt

Kálium-klorid - - 40 - 2 5,0 felett

Kálium-klorid - - 50 - 1 5,0 felett

Kálium-klorid - - 60 - - 5,0 felett

Káli-kamex - - 40 - 4 6,0 alatt

Kálium-szulfát - - 50 - 1 5,0 felett

*=bármilyen kémhatású talajon
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- A nitrogéntrágyát megosztva juttassuk ki a növényállomány 
alá

- A foszfor, valamint a kálium trágyákat ősszel, alaptrágyázáskor 
dolgozzuk a talajba

- A nitrogéntrágyát kijuttatás után lehetőleg azonnal, sekélyen 
dolgozzuk be a talajba

- Fejtrágyának NE használjunk karbamidot!
- Répa alá kálisó; szőlő, burgonya alá kálium-szulfát formájában 

pótoljuk a káliumot
- A foszfor-, valamint a kálium pótlására a vegetációs időben jól 

oldódó, komplex műtrágyákat alkalmazzunk
- Mikroelem hiány esetén használjunk mikroelem tartalmú 

műtrágyákat 
- A vegetációs időben, különösen aszály esetén lombtrágyázzuk 

állományainkat, hiszen a megfelelő időben elvégzett lombtrá-
gyázás kiemelkedő hatást eredményezhet!

A kijuttatandó műtrágyamennyiség, valamint a műtrágyaforma meg-
határozása mellett a kijuttatás idejének megválasztása is alapvető 
tényezője a sikeres tápanyagellátásnak. A trágyázás idejének megha-
tározásakor a növény tápanyag felvételi dinamikájának és a trágya-
anyagok talajban történő átalakulási, kimosódási, megkötődési folya-
matainak ismeretében arra törekedjünk, hogy a kijuttatott tápanyag 
minél nagyobb hányada hasznosuljon a növény fejlődése során. 

A környezetvédelmi előírásokat is szem előtt tartva a kijuttatás idejé-
nek megválasztásakor az alábbi szempontokat vegyük figyelembe:

- Igyekezzünk a kimosódási veszteségeket a minimálisra csök-
kenteni

- Csökkentsük a nem harmonikus táplálásból adódó vesztesé-
geket

- A számított foszfor, valamint a kálium hatóanyag teljes meny-
nyiségét ősszel juttassuk ki a területre

- A nitrogén kimosódási veszteségeinek csökkentése érdeké-
ben a számított nitrogén hatóanyag igénynek maximum 30-
40 %-át juttassuk ki ősszel, a többit tavasszal (1-3 menetben)

- Fagyott területre trágyát kijuttatni tilos!
- Hóval borított területre trágyát kijuttatni tilos!
- Belvizes területre trágyát kijuttatni tilos!
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- A foszfor, valamint a kálium műtrágyákat igyekezzünk egyből 
a gyökérzóna mélységébe juttatni

- A nitrogén műtrágyákat ne dolgozzuk be a talajba túl mélyen
- A jobb feltáródás érdekében korán lekerülő elővetemények 

után célszerű lehet a tarlóhántással egy időben történő fosz-
for-, valamint kálium műtrágyázás is

- Megkésett alaptrágyázás esetén tavasszal könnyen oldódó 
komplex műtrágyákat juttassunk ki a területre

- Mikroelem hiány esetén termesztett növényeink kiegyensú-
lyozott tápanyagellátásának biztosítása érdekében a talaj- és a 
lombtrágyázás együttes alkalmazása javasolt

- A fejtrágyázást igyekezzünk közvetlen eső előtt elvégezni
- Tartsuk szem előtt, hogy jobb lesz a fejtrágyázás hatékonysá-

ga, ha a kijuttatott műtrágyát sekélyen a talajba dolgozzuk.

A TALAJMŰVELÉS, VETÉSSZERKEZET, ILLETVE 
A NÖVÉNYVÉDELEM A FENNTARTHATÓ 
GAZDÁLKODÁSBAN

A fenntartható gazdálkodás nem egy egzakt, megfogható fogalom. 
Gyakorlatilag a források felhasználásának olyan stratégiáját jelenti, 
mely úgy képes kielégíteni a jelenlegi generációk igényeit, hogy köz-
ben nem csökkennek az elkövetkező generációk esélyei. Gyakorlatilag 
egy komplex, dinamikus rendszer, melynek számtalan végpontja van. 
Annak ellenére, hogy maga a fogalom az ezredforduló környékén vált 
közismertté, végső soron hazai nagy növénytermesztőink, mint Nagy-
váthy János (1821), Cserháti Sándor (1905) és Grábner Emil (1942) már 
jóval korábban lefektették az alapjait. Munkásságuk a jelen szakembe-
rei számára is hasznos, máig időszerű kérdéseket feszeget. Büszkeség 
számunkra, hogy Nagyjaink jórészt a Mosonmagyaróvári Akadémia 
neves tanárai voltak és ily módon meghatározó egyéniségei a Moso-
ni-Síkság gazdálkodásának. 

Mint azt az előzőekben lefektettük, a fenntarthatóság és a fenntart-
hatóságra törekvés, messze nem az eszközfejlesztésről, a folyamatos 
eszközberuházásról szól. Sokkal inkább arról, hogy hogyan lehet a ren-
delkezésre álló technológiai elemeket úgy kombinálni, erőforrásainkat 
úgy használni, hogy az a lehető legkisebb kárt tegyük a környezetben. 
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Elhivatottság, nyitottság, alaptudás szükségeltetik csupán ahhoz, 
hogy a folyamatosan kereső, folyamatosan újító gazda megtalálja gaz-
dasága számára a legoptimálisabb utat.

A térségre jellemző fajok, fajták használatának szerepe a táj rezilien-
ciájának, biodiverzitásának megőrzésében…

A fenntartható növénytermesztés szerves része a terület sérülékeny-
ségének csökkentése, a biodiverzitás megtartása, illetve növelése, 
melyek mind hozzásegítenek életterünk egységének megtartásához, 
ezáltal gazdálkodásuk fenntarthatóságához. A nagy terméssel és meg-
határozott paraméterek tekintetében kiváló minőséggel jellemezhető 
intenzív fajták mellett ne feledkezzünk meg a területre, térségre jel-
lemző tájfajtákról sem, melyek alkalmazkodóképessége nagyobb, tá-
panyagigénye adott esetben kisebb, ellenállóképességük pedig jóval 
nagyobb lehet a modern fajtákénál, így termesztésük lényegesen ki-
sebb környezetterheléssel járhat.

A vetésszerkezet és a hozzá igazodó víz- és szervesanyag-őrző talaj-
művelés alapvető jelentőséggel bír a fenntartható termesztésben. 
A vetésszerkezet és az alkalmazott fajták pedig alapjaiban határozzák 
meg gazdaságunk hosszú távú lehetőségeit.
A vetésszerkezetet, faj- és fajtaválasztást tekintve a következőket tart-
suk szem előtt:

- A termőhely adottságaihoz alkalmazkodó növényfajokat/
fajtákat válasszunk

- A fajtaválasztásnál vegyük figyelembe, hogy az egyes fajták 
környezeti igénye, tápanyag-reakciója rendkívül változatos

- Részesítsük előnyben a térségre jellemző és technológiai 
szintünknek megfelelő növényfajokat/fajtákat

- Törekedjünk a biológiai sokféleség kialakítására és fenntartá-
sára

- Feltétlen kerüljük a monokultúrát!
- Lehetőleg minél több fajt/fajtát vonjunk termesztésbe
- Használjuk ki a zöldtrágyázás talajra gyakorolt kedvező hatá-

sát
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- Illesszünk talajlazító (mustár, olajretek, repce, somkóró) és 
adott esetben védőnövényeket (retek, hagyma, spenót, rozs, 
köles, pohánka, borsó, bíborhere, mustár, olajretek, repce stb.) 
is termesztési rendszerünkbe

A növényvédelem tekintetében szintén fontos megértenünk, hogy a 
fenntarthatóság nem a teljesen vegyszermentes gazdálkodást jelenti. 
Ne feledjük ugyanakkor, hogy ésszerű és okszerű vetésváltással, faj-
taválasztással, valamint az igényekhez alkalmazkodó talapműveléssel 
és tápanyag-gazdálkodással jelentősen csökkenthetők a növényvé-
delem költségei is. A növényvédelem tervezése során a következőket 
tartsuk szem előtt:

- Gyomirtás esetén nem a gyom irtása, nem a teljes gyommen-
tesítés a cél

- Helyezzük előtérbe a mechanikus és technológiai gyomirtási 
megoldásokat növényvédő szert csak a legnagyobb szükség 
esetén alkalmazzunk

- Gyomirtás során csupán a gyompopulációk visszaszorítása 
legyen a célunk olyan méretékig, hogy hogy azok termesztett 
növényink életfeltételeit ne gátolják

- A fajtaválasztásnál vegyük figyelembe az adott fajta betegsé-
gekkel szembeni fogékonyságát

- Ne feledjük, az intenzív fajta termesztésének ára van
- Amennyiben lehetőségeink engedik, éljünk a precíziós gyom-

szabályozási és növényvédelmi lehetőségekkel!
- Több okból is lépjünk ki „komfort zónánkból“ és szakítsunk az 

őszi búza – kukorica – repce – napraforgó négyessel, merjünk 
új fajokat, adott esetben extenzív, ősi növényfajokat/fajtákat 
hozni gazdálkodásunkba!
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A Talajművelés

Amennyiben általánosságban és csupán egy mondattal kellene leírni 
a fenntartható talajművelés lényegét, azt a következőképpen tehet-
nénk meg:

Víz- és szervesanyag-megőrző talajművelési rendszerünk illeszkedjék 
harmonikusan a termesztett növények köréhez, a vetésváltás igényei-
hez. Ekkor realizálódik a legkisebb környezetterhelés mellett a legna-
gyobb fajlagos nyereség a számunkra!

- Célunk a talaj szerves anyagának megőrzése, növelése legyen
- Ne szárítsuk feleslegesen a talajt
- Csak indokolt esetben szántsunk
- Őrizzük meg és javítsuk talajaink szerkezetét
- Őrizzük meg és javítsuk talajaink 3 fázisú rendszerének műkö-

dését
- Őrizzük meg és javítsuk talajaink vízgazdálkodását
- Serkentsük/ állítsuk helyre talajaink biológiai aktivitását, 

egészségét!

Mindehhez lépésről-lépésre tekintsük át technológiánkat! Az egysze-
rűség, letisztultság jellemezze gondolkodásunkat! Csak azt a techno-
lógiai elemet hagyjuk meg, ami feltétlen szükséges termesztésünk 
sikeréhez!

- Csökkentsük a művelések menetszámát!
- Ha tudunk, gondolkozzunk gépkombinációkban
- Kerüljük talajaink felesleges taposását, tömörítését!
- Nedves, vizes talajon (eső után) SOHA ne járjunk, bármi-

lyen járószerkezetünk is legyen 
- Minden műveletet a művelet szempontjából optimális 

talajnedvesség esetén végezzünk!
- Munkánk fókuszában a talajszerkezet- és talaj vízgazdálko-

dásának javítása álljon
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Tartsuk be a talajvédelem tízparancsolatát!

1. Ne foglalj el a természettől több és jobb termőföldet, mint ami 
okvetlen szükséges!

2. Ne engedd, hogy a víz elrabolja a talajt a gondjaidra bízott 
területről!

3. Ne hagyd, hogy a szél elhordja a földet!
4. Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsed a talajt!
5. Csak annyi tápanyagot vigyél a talajba, amennyit a növény 

kíván!
6. Csak jó vízzel öntözz, és csak annyival, amennyi kell!
7. Ne keverj a talajba el nem bomló anyagot!
8. Ne mérgezd a talaj élővilágát!
9. Őrizd meg a talaj termékenységét, és ha lehet, még növeld 

tovább!
10. Ne feledd, hogy a talajon nemcsak állsz, hanem élsz is!
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