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1. BEVEZETÉS 

 

A környezet növekvő terhelése, állapotának változása ráirányította a figyelmet arra, hogy 

szükség van olyan munkálatokra, kutatásokra, amelyeknek célja, hogy a természeti 

erőforrások térbeli elhelyezkedését a hasznosításukkal foglalkozó ágazatok számára 

bemutassa, értéküket helyről helyre megállapítsa. Ezen kutatások jelentős része a 

mezőgazdaság - mint az ország területének legnagyobb arányú hasznosítója - 

agroökológiai lehetőségeinek minél pontosabb feltérképezését célozza. A szántóföldi 

művelés a természetföldrajzi tájak jelentős hányadán meghatározó tájhasznosítási 

tényező, így egyáltalán nem közömbös, hogy milyen módon, az adottságokhoz mennyire 

alkalmazkodva folyik ez a tevékenység. 

 

A mezőgazdasági termelés természeti alapjait részletesen feltáró felméréseknek 

kiemelkedő szerepe van a természet adottságaihoz igazodó növényi struktúra, kedvezőbb 

mezőgazdasági földhasználat kialakításában. Így ugyanis lehetővé válik, hogy ugyanazt a 

termésszintet kevesebb energia bevitelével érjük el, miközben csökken a környezet 

terhelése, és javul a termelés gazdaságossága. A tájanként vagy agroökológiai 

körzetenként differenciált agrotechnika alkalmazása, a megfelelő növényfajok és fajták 

kiválasztása a növénytermesztés és tágabban, a környezetgazdálkodás fontos része, mely 

nem nélkülözheti az említett kutatások eredményeit. 

 

Az egyes tájak, kisebb-nagyobb földrajzi egységek mezőgazdasági potenciáljának 

összehasonlításakor gyakran kerül előtérbe a ”hátrányos helyzetű” vagy a ”kedvezőtlen 

adottságú” jelző. Az alaposabb vizsgálódások során kiderül, hogy azok a térségek 

érdemlik ki a fenti titulusokat, amelyeken az intenzív mezőgazdálkodási mód nem, vagy 

csak fokozott erőfeszítéssel alkalmazható. Tehát azokat a területeket tartjuk hátrányos 

helyzetűnek, melyeket természeti adottságaik figyelmen kívül hagyásával próbálunk 

beilleszteni az intenzív mezőgazdaság keretei közé. 

 



 

 

 

 

Az agroökológiai feltételek értékelése révén meghatározhatók azon hasznosítási 

lehetőségek, melyek illeszkednek a táj adottságaihoz és megteremtik az alapjait az 

ésszerű környezetgazdálkodásnak. 

 

A szakmai közvéleményben elfogadottnak tekinthetjük azt, hogy a fenti alapelveket nem 

elég táji, illetve kistáji szinten alkalmazni. Ennél jóval differenciáltabb megközelítésre 

van szükség. A természetföldrajzi kistájak sem tekinthetők a növénytermesztés 

szempontjából homogénnek, további körzetesítésük az alkalmazkodó, környezetbarát 

növénytermesztést szem előtt tartva elengedhetetlen. Nem megoldás az sem, ha a 

mindenkori táblahatárokat tekintjük ezen mikrokörzetek határvonalainak, hiszen a 

táblakialakítások során sokkal inkább döntő szerepet játszottak a gazdasági, társadalmi, 

mint a természeti tényezők. 

 

Mindezek alapján célként fogalmaztam meg azt, hogy egy kiválasztott kistáj - a 

Bodrogköz - példáján bemutassam az agroökológiai adottságok feltérképezését, 

értékelését illetve a legfontosabb szántóföldi növények számára többé-kevésbé 

homogénnek tekinthető agroökológiai alkalmassági kategóriák (mikrokörzetek) 

kialakítását. 

 

A kutatás célját a következő konkrét feladatok megvalósításával lehetett elérni: 

 

• A vizsgálati terület agroökológiai adottságait (domborzat, földtan, talajtakaró, klíma) 

leíró numerikus és térképi adatbázisok, illetve szöveges szakirodalmi források 

összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és alkalmassá tétele későbbi 

felhasználásokra. 

• Helyszíni terepbejárások és mintavételezések révén a kevéssé megbízható vagy nem 

eléggé részletes adatok pontosítása, a hiányok pótlása. 

• A térség mezőgazdálkodási hagyományainak és a gazdálkodás fejlődésének 

jellemzését és értékelését megalapozó dokumentumok összegyűjtése és feldolgozása. 



 

 

 

 

• A közelmúlt gazdálkodási struktúrájának rögzítése, táblaszintű növénytermesztési 

adatok gyűjtése, több évre visszamenőleg. 

• Növénytermesztési szempontú tájértékelés és agroökológiai körzetesítés elvégzése, 

mely révén részletes képet kapunk a bodrogközi növénytermesztés agroökológiai 

lehetőségeiről és korlátjairól, illetve a kistájon belül lehatárolhatóvá és értékelhetővé 

válnak a legfontosabb növények termőhelyei. 

• A szakirodalomból ismert módszerek cél szerinti rendezése, illetve bizonyos 

pontokon továbbfejlesztése, mely - megfelelő adatbázis esetén – alkalmas más, 

esetleg teljesen eltérő adottságú kistájak, térségek hasonló értékelésére. 

 

 
A kutatást nagyban segítette, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatta a „Mezőgazdasági 
tájértékelés (a Bodrogköz kistáj modellvizsgálata)” című, OTKA F-013095 nyilvántartási számú kutatási 
pályázatomat, melyet az 1994-1997-es kutatási időszak lezárulása után a szakzsűri kiváló minősítéssel 
fogadott el. 



 

 

 

 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. ALKALMAZOTT TÁJÖKOLÓGIAI KUTATÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN 

 

 

A mezőgazdasági termelés agroökológia lehetőségeit vizsgáló kutatások elnevezései a 

különböző iskolákban más és más: földértékelés, termőhelyértékelés, mezőgazdasági 

tájértékelés, agrár célú környezetminősítés, agroökológiai potenciálvizsgálat...stb. 

Mindezek valamilyen módon a napjainkban gyors fejlődésnek indult tudományág, a 

tájökológia módszereit alkalmazzák mezőgazdasági célokra (LÓCZY 1989a). A 

tájökológia elnevezés alatt olyan ökológiai szemléletű tájkutatást értünk, melynek célja, 

hogy megismerjük a táj alkotórészeinek egymásközti kapcsolatait, modellezzük a belső és 

külső hatások jellegét, erősségét és terjedésének módját, illetve előre jelezzük a hatások 

okozta változások következményeit. A tájökológiai alkalmazások egyik fontos területe a 

mezőgazdaság, ahol a racionális földhasználat érdekében, a termőhelyi, ökológiai 

feltételek regionális különbségeinek feltárását, és a hozzájuk való alkalmazkodást segíti 

(NAHEV és LIEBERMAN 1984, RISSER et al. 1983, VINK 1983). 

 

A továbbiakban ismertetett kutatási irányzatokat a szakirodalomban használatos 

“mezőgazdasági célokra alkalmazott tájökológia” elnevezés alatt foglalom össze, annak 

ellenére, hogy ez a fogalom az érintett szakterületek nem mindegyikében használatos. 

 

A következő fejezetekben az alkalmazott tájökológiai kutatások előzményeit, fontosabb 

hazai eredményeit és jelentősebb külföldi irányzatait tekintem át. 

 

2.1.1. ELŐZMÉNYEK 

 

 

A hazai agroökológiai kutatások a jelenlegi környezetminősítő irányzatok megszületéséig 

jelentős utat jártak be. A gyökerek egyrészt a természetföldrajzban kibontakozó komplex 

tájkutatásig, másrészt a talajtani térképezésekre épülő talajértékelésig nyúlnak vissza. 

Ezen szerteágazó előzmények jelentősebb állomásait - melyek közül néhány már 



 

 

 

 

tudománytörténeti jelentőségű - GÓCZÁN (1980) munkájában található áttekintés 

felhasználásával mutatom be. 

 

Az alkalmazott tájökológia egyik alappillérét a talajtani kutatások fejlődése során elért 

eredmények adják. Treitz és munkatársai 1918-ban megszerkesztették hazánk átnézetes, 

klímazonális talajtérképét (TREITZ 1924). 1932-ben Kreybig módszerével és 

irányításával megindult egy 1:25.000 méretarányú átnézetes térképezés, melyet 1951-ben 

fejeztek be (KREYBIG 1952). Európában ebben az időben más állam nem rendelkezett 

hasonló eredményekkel. Kreybig térképein, illetve azok jelkulcsában csak azokat a 

jellemzőket, talajtulajdonságokat tüntette fel, amelyek a növénytermesztést befolyásolják, 

így a talaj vízgazdálkodását, mésztartalmát, savanyúságát. A talajokat nem nevezte meg. 

′Sigmond javaslatára a térképeken a dinamikus talajosztályozási rendszerbe való 

besorolásra is utaltak, és végül is ez a térképezési módszer állandósult. Később Kreybig 

olyan térképeket is szerkesztett, ahol a talajtani alapokon való tájlehatárolást alkalmazott, 

új fejezetet nyitva ezzel a talajföldrajzban. 

 

A hatvanas évek elejére kialakult a a ma is alkalmazott genetikai talajrendszer a maga 

meglehetősen önállósult kutatási módszerével. Az ország áttekintő talajtérképét 

Stefanovits, Szűcs és munkatársaik készítették el. A térkép 1961-ben jelent meg 

(STEFANOVITS és SZŰCS 1961). A hazai genetikai talajkutatási módszereket 

részletesen összefoglalva a "A genetikus üzemi talajtérképezés módszerei" című 

munkában találhatjuk meg (SZABOLCS szerk. 1966). 

 

A hetvenes évek végén elkészült az ország egészére az 1:100.000 méretarányú 

agrotopográfiai térkép, mely tartalmazza a termőhelyi adottságokat meghatározó talajtani 

tényezőket (VÁRALLYAY et al. 1979, VÁRALLYAY et al. 1980, VÁRALLYAY 

1985). 

 

Amíg a termőhely termékenységének talajösszetevőit jól szervezett és színvonalas 

vizsgálatok tárták fel már a századforduló óta folyamatosan, hasonlóképpen a harmincas 

évek közepétől a víz- és talajoldat komponenseket is; meg kell állapítani, hogy a 

termékenység domborzati komponensének kutatását a magyarországi talajkutatások 



 

 

 

 

gyakorlatilag elhanyagolták. Az ötvenes években Mattyasovszky érdeme volt, hogy a 

domborzatnak a talaj termékenységére gyakorolt befolyását, a lejtőn lefolyó felületi 

vízveszteség modellezésével, kisérletileg is mérhetővé tette (MATTYASOVSZKY 1953, 

1956). Ezt a munkát fejlesztette tovább Kazó, aki megszerkesztette az első hordozható 

esőztető készüléket (KAZÓ 1966), és később Góczán, amikor az esőztető készüléket több 

szempontból továbbfejlesztette (GÓCZÁN és SZÁSZ 1970). Így a mezőgazdasági 

domborzatkutatás felzárkózott a termőhelyértékelési feltételek kutatásmódszertani 

lehetőségeinek megteremtéséhez, a talajtani és talajvízgazdálkodási kutatás mellett. 

 

A termőhelyértékelés feltételeinek biztosításához tartozik még azoknak az 

agroklimatológiai hatásoknak a felmérése, amelyek a termékenységet befolyásolják. Az 

agroklimatológiai hatások közül a földfelszíni összetevőket (lejtő, szélkitettség, fagyzug 

és ködzug) veszik számításba a geoökológiai kutatások során, a többi ható tényező 

átvételre kerül az agrometeorológiai szakirodalomból. Ebben a vonatkozásban elsősorban 

AUJESZKY és munkatársai (1951), illetve BACSÓ (1958) munkái irányadóak. 

 

 

2.1.2. FÖLDÉRTÉKELÉS 

 

 

A földértékelés kifejezést Magyarországon leginkább az agrárközgazdászok használják, 

leszűkített értelemben: “Földértékelés: a termőföld mint a mezőgazdasági termelés 

alapvető termelőeszköze eszközértékének kifejezése pénzben, valamilyen naturális 

mutatóban vagy viszonyszám segítségével” (FÓRIZSNÉ 1985). Ilyen értelemben ezt a 

fogalmat nem használhatnánk a korábbiakban említett tájökológiai alkalmazások jelentős 

részére. 

 

A földértékeléssel kapcsolatos értekezések, tanulmányok három csoportba sorolhatók. 

 

Az első csoportba azok a tanulmányok tartoznak, melyek szerzői a termőföld értékelését 

a múlt században kialakult aranykorona rendszerű kataszteri tiszta jövedelem valamilyen 

korrekciója, továbbfejlesztése révén megoldhatónak vélik (PALLÓS 1970, KÁLLAY 



 

 

 

 

1970, NAGY 1970). 

 

A második csoportba tartozó tanulmányok szerzői a termőhely ökológiai minősítésére 

helyezik a hangsúlyt, és ennek megoldását pontszámrendszer kidolgozásában látják. 

 

Itt említhető meg Géczy és Fekete kettős bonitációs rendszere, amely egyrészt 

pontszámokkal minősíti a a talaj egyes tulajdonságait, majd a vizsgált termőhelyen 

meghatározott pontértékek összegével rangsorolja a talajokat, másrészt a legfőbb 

gazdasági növények termelésére való alkalmassága szerint is csoportosítja őket. 

(CSORBA et al. 1965, GÉCZY 1960, 1968). 

 

A másik bonitációs rendszer a STEFANOVITS és munkatársai (1970) által kidolgozott 

talajértékelés , majd a teljessé kialakított termőhelyértékelés (FÓRIZSNÉ et al. 1972).  

 

Ugyancsak e csoportba sorolhatók azok a földhasználati zonációs elemzések, melyek az 

agrártermelési alkalmasság és a környezeti érzékenység egyesített értékskáláját dolgozták 

ki (ÁNGYÁN et al. 1999). 

 

A harmadik csoportba az a sok közgazdasági tanulmány sorolható, amelyek szerzői a 

földértékelést csupán közgazdasági alapon óhajtják megoldani, különböző módon. 

Ezekkel a tanulmányokkal nem kívánok részletésebben foglalkozni, mert egyik sem veszi 

figyelembe a termőföld ökológiai értékmeghatározó adottságát, vagy azt csupán az 

aranykoronával fejezi ki. Ezeket a tanulmányokat összefoglalóan ismerteti és értékeli 

SZABÓ (1975). 

 

A további fejezetekben az aranykorona-értéket, a 100 pontos földértékelési eljárást és a 

földhasználati zonációs vizsgálatokat részletesebben ismertetem. 

 

2.1.2.1. ARANYKORONA-ÉRTÉK 

 

A hazai földnyilvántartó rendszer elsősorban pénzügyi hatóságok irányítása alatt állt, és 

feladata volt a földet elsősorban, és szinte kizárólag adóalanyként kezelni. Így a földnek, 



 

 

 

 

mint termelőeszköznek a megismerése és értékelése mindig párhuzamosan haladt a 

földnek, mint adóalanynak az értékelésével. Napjainkban az 1875. évi VII. tv. cikk 

alapján készült föladó kataszeri nyilvánartás van érvényben. Erre a nyilvántartási 

rendszerre alapszik a föld minőség-különbségeinek kifejezésére használt, koronában, 

majd 1924-től aranykoronában kifejezett kataszeri tiszta jövedelem. Az aranykorona-

érték megállapításának alapjául a hagyományos gazdálkodás keretei között tartósan 

nyerhető átlagtermések értékét vették, melyből levonták a gazdálkodás költségeit, 

valamint az átlagtermések alapján képzett összvagyon értékének 5%-os kamatát, amelyet 

minimális adómentes jövedelemnek tekintettek. 

 

Megállapításához az ország területét 12 kataszteri területre osztották fel, ezeket pedig 

egyenként 20-40 becslőjárásra. Egy becslőjárás területe átlagosan 80-100 ezer ha volt. Ha 

ezen belül nagyok voltak a gazdaságföldrajzi különbségek, akkor a becslőjárást még 

további 2-3, megközelítőleg egyenlő nagyságú osztályozási vidékre osztották  

 

Az egységeken belüli összehasonlítást művelési áganként (szántó, kert, rét, szőlő, legelő, 

erdő és nádas), valamint földosztályonként (az 1 a legjobb minőségű, a 8. pedig a 

legrosszabb) külön végezték. Ezek reprezentálására becslőjárásonként "járási 

mintatereket" jelöltek ki, ahol a közepes termés esetén elért kataszteri tiszta jövedelmet 

aranykorona egységben fejezték ki. Szántónál 6 év, erdőnél 25 év, egyéb művelési ágnál 

10 év átlaghozamából vonták le a gazdálkodási költségeket. 

 

A mintaterek kijelölésénél figyelembe kellett venni, hogy azok átlagminőségűek és 

nagyságúak legyenek, az egy minőségi osztályba tartozó, de különböző talajú és fekvésű 

területek esetében mindegyikre külön-külön mintateret jelöljenek ki, valamint vezessék 

be őket a községi mintatéri jegyzékbe. (STEFANOVITS 1992, FÓRIZSNÉ 1985) 

 

Minőségi osztályonként a következő talaj és termőhelyi tulajdonságokat kellett 

figyelembe venni a "Földadó" alapján (CSULAK szerk. 1941): 

• "szántóföldeknél a fekvést és felszínalakulást, munkálhatóságot, nedvtartósságot, 

termőerőt, főterményeket, használat módját (ugarral v. nélküle), 

• rétnél a fekvést, nedvesség fokát, füvek minőségét, hányszor kaszálhatók, milyen a 



 

 

 

 

szénájuk, 

• minden művelési ágnál, illetőleg minőségi osztálynál le kell írni az egyes mintaterek 

fel- és altalaját. Feltalaj alatt azt a réteget kell érteni, amely rendes körülmények 

között megmunkáltatik." 

 

Az aranykorona-érték alapján való földértékelésnek az alábbi hibái emelhetők ki: 

• Az aranykorona rendszer ideális helyzetben a valóságot megközelítő, de 

tulajdonképpen feltételezett és becsült tisztajövedelem-különbségeket fejezett ki 

(STEFANOVITS 1992). 

• A tiszta jövedelem mutatja a föld minőségét is, de elválaszthatatlanul összefügg a 

hozadék közgazdasági tényezőivel: a munkaráfordítással, és a gazdálkodás technikai 

színvonalával, valamint a növény genetikai hozamképességével. A földértékelésnek 

elhelyezkedésből fakadó összetevője is van, amely a piactól és a közlekedési 

hálózattól való távolságtól függ. Mivel e tényezők - és a mezőgazdasági termőhely 

minőségét elsősorban meghatározó ökológiai tényezők is - gyökeresen megváltoztak e 

földértékelési eljárás kialakítása óta, ezért az aranykorona-érték nem lehet a 

földminőség tartós és megbízható mutatója ( GÓCZÁN 1980). 

• Nem alkalmazhatók a talajtan tudomány eredményei. 

• Nem ad lehetőséget országos összehasonlításra, mert a viszonyítás csak becslőjáráson 

belül érvényes. 

• Nem lehet ráalapozni üzemi, járási, megyei és országos gazdasági döntéseket. 

(STEFANOVITS 1992). 

 

Az aranykorona-értékkel kapcsolatban FÓRIZSNÉ (1985) megállapítja, hogy korának 

tudományos ismereteivel nem szolgálhatja a mai igényeket, ezért kell egy új, 

elfogadhatóbb módszer kialakítását kezdeményezni. 

2.1.2.2. TALAJÉRTÉKSZÁM, TERMŐHELYI ÉRTÉKSZÁM 

 

 

Az új földértékelési eljárás bevezetéséről a 2012/1979 (V. 26.) sz. minisztertanácsi 

határozat rendelkezett. Egyöntetű szakértői vélemény volt, hogy az aranykoronában 



 

 

 

 

kifejezett földértékelésnél lényegesen jobb eljárást kizárólag nagyléptékű (1: 10 000) 

talajtérképekre lehet alapozni. Egy egész évszázadon keresztül azért kellett a föld 

minőségének analitikus megközelítésű meghatározása helyett a hozadékán alapuló 

becslést alkalmazni, mert az előbbi eljáráshoz elengedhetetlenül szükséges talajtérképek 

(illetve egyéb ökológiai tényezők térképei) nem álltak rendelkezésre. Még Treitz 

átnézetes talajtérképei is csak évtizedek múltán készültek el (LÓCZY 1989a). 

 

Az új földértékelési eljárás tartalmát képező talajértékszámról és termőhelyi értékszámról 

STEFANOVITS (1992) így ír: 

 

“A talajértékszám a talaj termékenységét fejezi ki 1-100-ig terjedő pontértékkel. 

Meghatározásának alapja a talajok altípusa. Az altípus pontértékének felső határát a 

legtermékenyebb változat adja. A számítás módjára a maximális pontszámból való 

levonások rendszerét alkalmazzák. A levonásnak két módja van. Egyes talajtulajdonságok 

alapján a levonás abszolút pontértékben történik (először végezzük el), más tulajdonságok 

alapján pedig százalékosan. A levonások alapja olyan talajtulajdonság is lehet, amelyet 

talajvizsgálatok során meghatároztak. Ez alól kivétel a talaj termékenysége és 

vízgazdálkodása. A talaj termékenységét a talaj humusztartalma és a humuszréteg 

vastagsága jellemzi. Víztartó képessége a fizikai talajféleség alapján jut kifejezésre, míg a 

víznyelő képességét a humusz és szénsav-mésztartalom folyásolja be. 

 

A termőhelyi értékszám a területnek a természeti viszonyok által meghatározott 

termékenységét fejezi ki. A termőhelyi értékszámban a talajértékszámot az éghajlat, a 

domborzat és a felszini víz hatása módosítja. ( A domborzati, a vízhasznosulási és az 

éghajlati korrekciós értékszámot összeadjuk, és levonjuk a már megállapított 

talajértékszámból.) 



 

 

 

 

A földértékelés alkalmazásának lehetőségei: az országos földvagyon számbavétele, a föld 

védelme, a földeken termesztendő növények megválasztása, termelésből való kivonása 

esetén a pótlási értékének megállapítása, üzemi, gazdasági döntések megalapozása,stb." 

 

GÓCZÁN (1980) szerint a talajértékszám nemzetközi viszonylatban is az eddigi 

legtökéletesebb talajminősítési eljárás, a genetikai talajtulajdonságok és a növényi 

hozamok között ugyanis szoros korreláció mutatható ki. A termőhelyértékelés másik nagy 

összetevőjét, a termőhelyi értékszámot meghatározó domborzat, víz, és éghajlat 

értékelést már nem tartja ennyire tökéletesnek, mert a módszer nem számol reálisan sem a 

talajfelszínre hulló víz domborzat okozta veszteségeivel, sem a talajba került víznek a 

növény számára való hasznosulásával. A genetikai és egyéb, változati szinten számokkal 

értékelt talajtulajdonság nem reprezentálja a víz hasznosulásának mértékét a talajban. A 

domborzati korrekciós számok értékei nem kisérletileg kimért értékek, hanem becslésen 

alapulnak. 

 

Az új földértékelés végrehajtásának módja is mintaterek vizsgálatán alapul. A mintaterek 

termőhelyi értékszámait egyszerű számtani átlagolással - területi súlyozás nélkül - 

általánosítják a földértékelési körzet egészére. A földértékelési körzetek megegyeznek a 

régi becslőjárásokkal, területi általánosításának határai a régi földosztályokkal, így ez a 

módszer rejtett közgazdasági értékelést tartalmaz. Ezen eljárás további hibaforrása a kis 

területekre vonatkozó, szinte pontszerű vizsgálati adatok közötti interpoláció szakmai 

helyessége (FÓRIZSNÉ 1985, LÓCZY 1989a). 

 

A közelmúlt gazdasági és társadalmi változásai nyomán kialakuló privatizációs és 

kárpótlási folyamat ismét a sok hibával terhelt aranykorona rendszerű földértékelést tette 

általánossá. A tulajdonviszonyok változása még sürgetőbbé tenné egy ökológiai 

adottságokat jól szintetizáló, az egész országra kiterjedő földértékelés végrehajtását. 

 

 

 

 

2.1.3. TERMŐHELYELEMZÉS, AGROÖKOLÓGIAI POTENCIÁL FELMÉRÉS 



 

 

 

 

 

A mezőgazdasági termelés racionális területi elhelyezése mindig is foglalkoztatta a 

gazdákat, kutatókat és a mezőgazdasági tervezésben résztvevőket. A két világháború 

közötti időszak munkái alkalmassági övek lehatárolására törekedtek a növényfajok 

termésátlagainak területi elemzése alapján (BEKE 1933, MAGYARY és 

REICHENBACH 1942). A nagyüzemi gazdálkodás általánossá válása után egyre több 

ilyen jellegű munka látott napvilágot (GÖRÖG 1954, ERDEI et al. 1959). 

 

A tájkutatásnak nagy lendületet adott az 1960-as években a Magyar Tudományos 

Akadémia országos "Tájkutatási program"-ja. A program eredményeinek összegzését 

GÉCZY (1968) munkája nyújtja. A munkálatok során felújították és az újabb vizsgálatok 

alapján módosították a Kreybig és munkacsoportja által az 1930-as 1940-es években 

készített, 1:25000 méretarányú, talajismereti térképeket. Ennek eredményeképpen 

megszülettek a "Gyakorlati mezőgazdasági talajismereti térképek". 

 

Községenként felmérték a talajadottságokból, valamint a fekvésből és az éghajlatból 

adódó növénytermesztési alkalmasságot, és ez alapján 40 körzetet határoztak meg az 

ország területén, amelyeket a felszínformákkal, a körzet általános vízmérlegével, jellemző 

éghajlati adataival valamint a talaj termelést befolyásoló tulajdonságaival jellemeztek. 

Megállapították, hogy adott körzet milyen mértékben alkalmas egyes szántóföldi 

növények termesztésére, gyepterületnek, ill. szőlő- és gyümölcstelepítésre. Minden 

mezőgazdasági táblát egy-egy növénycsoporttal minősítettek. Összesen 21 ilyen csoportot 

- azaz talajhasznosítási osztályt - alakítottak ki aszerint, hogy az adott területegység hány 

növény számára biztosít I., II. vagy III. rendű termőhelyet, ill. még hány növény 

termeszthető ott sikeresen. 

A megbízható talajtérképek felhasználásán kívül a felmérés másik újdonsága a 

szántóföldi növények ökológiai igényeinek megkülönböztetése és hangsúlyozott 

figyelembevétele volt. A program eredményeinek hatására az ökológiai tényezők 

elemzése ismét fokozottabban került a kutatások előterébe (SZÁNIEL 1973, BERNÁT és 

ENYEDI 1977). 

Az 1970-es évek második felében a műtrágyázási irányelvek és a műtrágyázás üzemi 

számítási módszerének kidolgozása érdekében kutatási program folyt a MÉM-NAK 



 

 

 

 

keretében (MÉM-NAK 1979, DEBRECZENI 1979). A termesztett növények várható 

termésének megtervezése, illetve az ehhez szükséges tápanyag minél szakszerűbb 

kiszámítása felvetette az egyes talajtípusok és altípusok agronómiai szempontú 

csoportosítását. A csoportosítás révén szántóföldi termőhelyeket alakítottak ki, 

melyekhez az egymáshoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező talajtípusokat és 

altípusokat sorolták (ANTAL 1987). A szántóföldi termőhelyek a következők: 

 

I. Csernozjom talajok 

II. Barna erdőtalajok 

III. Kötött réti és glejes erdőtalajok 

IV. Homok- és laza talajok 

V. Szikes talajok 

VI. Sekély rétegű vagy erősen lejtős, erodált talajok 

 

Az MTA kezdeményezésére, 1978-ban tárcaközi felmérés indult "A magyar 

mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón" címmel, mely Láng 

vezetésével folyt. Fő célkitűzésként azt fogalmazták meg, hogy feltárják, milyen 

terméshozamok várhatók - gyökeres technológiai átalakulást nem feltételezve - az ország 

agroökológiai adottságai alapján a fontosabb termesztett növényekből az ezredforduló 

tájékán. Már az első lépésben agroökológiai körzetekre bontották az ország területét. A 

természeti határokat közelítették a közigazgatási határokhoz és az így kialakított területi 

egységekre számították ki a termésátlagok prognózisához szükséges tényezők (klimatikus 

évjárattípusok, művelési ágak és genetikus talajtípusok, altípusok megoszlása, stb.) 

átlagértékeit (LÁNG 1981, 1983, LÁNG szerk. 1985, LÁNG et al. 1983). 

 

A felmérés országos jellegéből adódóan a területi részletesség nem volt nagy, az 

alapegységek kiterjedése átlagban csaknem 3000 km volt, ezért a regionális különbségek 

csupán a makrokörzetek , középtájak szintjén volt képes megragadni. 

 

Ezen felméréssel párhuzamosan folyt a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési 

Intézet (IIASA) kezdeményezésére a mezőgazdasági termelés és technológiai fejlődés 

hosszútávú kölcsönhatásainak elemzésére szolgáló módszer kidolgozása, amelyben 



 

 

 

 

magyar kutatócsoport is résztvett, és hazai viszonyokra alkalmazható módszertant 

dolgozott ki (CSÁKI et al. 1982, HARNOS 1982, 1985). 

 

Az országos szintű agroökológiai potenciál felmérések mellett megyei szinten is folytak 

munkálatok. Ilyen program valósult meg Pest megyére vonatkozólag (PETRASOVITS et 

al. 1984). A munka célja a természeti adottságokhoz jobban igazodó, azt jobban 

hasznosító mezőgazdasági termelés kialakításának segítése volt. 

 

Ezen kutatási irányzathoz kapcsolódik a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 

Növénytermesztési Intézetében kidolgozott többváltozós biometriai módszereken alapuló, 

táblaszintű termőhelyemező rendszer, melyet az elmúlt évtizedben több adatállományon 

teszteltek és eredményeiket a szakmai közvélemény elé tárták (ÁNGYÁN 1982, 1991, 

ÁNGYÁN et al. 1982, ÁNGYÁN et al. 1984, ÁNGYÁN szerk. 1987, ÁNGYÁN és 

MENYHÉRT szerk. 1997). 

 

Az agroökológiai kutatások, illetve a különböző termőhelyelemzések eredményei fontos 

részei, és egyben alappillérei az értékfenntartó mezőgazdaság, tágabban a 

környezetgazdálkodás szerteágazó kutatási irányainak. Ezen eredményekre támaszkodva 

számos olyan kutatási célkitűzés fogalmazódott meg az utóbbi évtizedben, melyek 

mindegyike magában hordozza annak igényét, hogy a környezethez, illetve a tájhoz 

illeszkedő tevékenység, ágazati rendszer vagy intenzitási fok kidolgozásához 

szolgáltasson újabb eredményeket (ÁNGYÁN 1991, JOLÁNKAI et al. 1995, 

JOLÁNKAI 2001, VÁRALLYAY 1992, 1993, CSATÁRI 1995, 1996, CSATÁRI szerk. 

2001). A környezetgazdálkodási szemléletű talajművelési, talajvédelmi és 

tápanyaggazdálkodási kutatások új eredményei részben azokra a korábban felhalmozódott 

termőhelyi, illetve táji ismeretekre alapoznak, melyek révén lehetőség nyílik a 

termőhelyhez alkalmazkodó agrotechnológiai rendszer egyes elemeinek minél pontosabb 

kidolgozására (BIRKÁS et al. 2002, NAGY és RÁTONYI 1997, PEPÓ és NAGY 1997, 

FÜLEKY 1994). 



 

 

 

 

2.1.4. MEZŐGAZDASÁGI TÁJÉRTÉKELÉS, KÖRNYEZETMINŐSÍTÉS 

 

A talajtan tudománya mellett a mára kialakult alkalmazott tájökológiai módszerek másik 

alappillérét a földrajztudomány által végzett  mezőgazdasági célú, de földrajzi 

megközelítést alkalmazó, komplex tájkutatási munkák jelentik. E kutatások többé-

kevésbé közös vonása - természetföldrajzos indíttatásnak megfelelően -, hogy a 

környezeti adottságok térbeli különbségeit a domborzatra vezetik vissza, az egyéb 

tényezőkről rendelkezésre álló adatokat a domborzat segítségével terjesztik ki nagyobb 

területekre. 

 

A magyarországi - kezdetben enciklopédikus jellegű monográfiákban összefoglalt - 

tájkutatások nyomán született meg 1959-ben az első, analitikus kutatómunkán alapuló, 

úttörő tájföldrajzi szintézis Ádám, Marosi és Szilárd szerkesztésében a Mezőföldről 

(MAROSI 1976). Ők képviselték a hagyományos leíró, tájjellemző természetföldrajz 

mellett megjelent tájértékelő irányzatot. Az 1960-as években az érdeklődés az emberi 

tevékenység tájformáló hatásának részletes megismerésére irányult. Ennek következtében 

a szűkebben vett természetföldrajzi tájkutatásban is helyet kapott a táj társadalmi-

gazdasági adottságainak felmérése (ÁDÁM 1968, 1975, ENYEDI 1972, GÓCZÁN 1965, 

1972, LOVÁSZ 1968, MAROSI 1965, MAROSI és SZILÁRD 1963, 1974, PÉCSI 1972, 

1974, PÉCSI et al. 1972). Ezen tanulmányok jól példázzák, hogy a korábbi monografikus 

tájfeldolgozás helyett gyakoribbá vált a társadalom különböző igényeit szem elött tartó, 

analitikus feldolgozás (CSORBA 1989). 

 

A természetföldrajzi tájértékelést MAROSI és SZILÁRD (1963) egy olyan irányzatnak 

tartják, amely színvonalas tájszintézis elkészítésével "a gazdálkodást befolyásoló kedvező 

vagy kedvezőtlen természeti adottságokat mint a táj potenciálját” értelmezik. Alkalmazott 

földrajzi diszciplinának tartják. ÁDÁM (1975) szerint a komplex természetföldrajzi 

tájértékelés “a termelést előnyösen vagy károsan befolyásoló természeti, gazdasági és 

társadalmi tényezők konkrét ismerete alapján” a gazdálkodás javítását elősegítő, 

megfelelő méretarányú tanulmánytervek készítését jelenti. 



 

 

 

 

A táj természeti potenciáljának értékeléséhez alapegységül a vízgyűjtő területeket 

javasolja. Szintén alkalmazott irányzatnak fogja fel a tájértékelést. Eredményeinek 

felhasználása lehetővé teszi, hogy "minden gazdasági növényt éghajlati, talajtani, 

fenológiai és domborzati szempontból a legmegfelelőbb területen és a legkedvezőbb 

viszonyok között termeljünk". 

 

Az irányzat teljes kibontakozása a hetvenes évekre esett. Számos reprezentatív 

típusterületen végeztek tájértékelést, amelynek kiindulási adatait kartogramsorozatokon 

ábrázolták, összefoglalását pedig szövegesen adták meg. A legrészletesebben a 

domborzatot minősítették, a többi tényező szerepét mindig a domborzattal 

összefüggésben ítélték meg. Összevetették az egyes növények, növénycsoportok 

tényleges vetésterületét a vizsgált kistájon belül a különböző mezőgazdasági potenciálú 

felszínek százalékos arányával, amelyet elsősorban talajvédelmi szempontból elemeztek. 

(ÁDÁM 1975). Jelentős állomása volt a tájértékelési módszerek fejlődésének az a 

módszertani tanulmány, mely “A természeti környezet tényezőinek relatív értékelése” 

címen vált ismertté (GÓCZÁN et al. 1984). A módszer lényege, hogy a sikeresnek 

bizonyult talajértékszám-rendszerhez (GÓCZÁN 1978) hasonlóan a mezőgazdaság 

számára fontos többi természet tényező minősítését is azonos elvek alapján oldották meg 

(GÓCZÁN et al. 1984). A program legfontosabb célja növénytermesztési szempontú 

értékelés volt. A kialakított pontozási rendszerben a kartogramok egymásra helyezésből 

általános agroökológiai alkalmassági információkat kaptak, az egyes növények ökológiai 

igényei közötti eltéréseket nem vették figyelembe (LÓCZY 1989a). 

 

A fentiekben vázolt alapon a nyolcvanas években alakult ki a környezetminősítési 

irányzat. PÉCSI (1979) megfogalmazása szerint a környezetminősítés feladata a földrajzi 

környezet integrált potenciáljának minősítése, a környezeti alrendszerek (természeti, 

mesterséges, társadalmi-gazdasági, ill. politikai-kulturális környezet) ágazati 

potenciáljainak külön-külön, jelentőségük szerint végrehajtott értékelése, abból a célból, 

hogy a környezet teljesítse valamennyi feladatát, ugyanakkor használatának költségei a 

lehető legalacsonyabbak maradjanak. 



 

 

 

 

Az említett meghatározás szellemében a környezetminősítés megnevezés olyan tágan 

értelmezhető, hogy egyaránt alkalmazható az egyes, speciális (ágazati) szempontú 

földértékelési módszerekre, illetve ezek összességére, a teljes környezet komplex 

minősítésére is (GÓCZÁN 1986). 

 

Az utóbbi években a hazai szakirodalomban is szaporodnak a földrajzi környezet 

rendszerszemléletű felfogásával és ennek az alkalmazott kutatásokban való 

hasznosításával kapcsolatos, környezetminősítési témájú publikációk (PÉCSI 1982, 1984, 

MEZŐSI 1985, GALAMBOS 1987, LÓCZY és TÓZSA 1982, LÓCZY 1989b, 1995, 

KERTÉSZ 1988, KERTÉSZ és MÁRKUS 1989, KERTÉSZ és MEZŐSI 1991, 

GÓCZÁN et al. 1988, SZALAI 1993, RÉTVÁRI 1986, 1990, MAROSI 1985, MIKLÓS 

1984, CSORBA 1989). 

 

A tájértékelési eljárások kidolgozásában, fejlesztésében - az eddig ismertetett tudományos 

iskolák mellett -  jelentős szerepet kaptak egyes tájrendezői műhelyek, melyek a 

legkülönbözőbb tájrendezési tervek, környezeti hatásvizsgálatok szinvonalas 

megvalósítása révén az alkalmazott tájökológia módszertani fejlődését is elősegítették. 

 

A tájrendezési terv a táj komplex fejlesztése céljából készül, s mint ilyen részletes 

tájelemzésre (tájanalízis) és a táji adottságok milyenségének mennyiségi kifejezésére 

(tájértékelés) támaszkodik. A tájértékelési eljárások kidolgozásának egyik oka az egyes 

gazdasági ágazatok növekvő “területéhségének” társadalmi-gazdasági igények szerinti 

optimalizálása. A természeti potenciál rohamos csökkenése és a környezeti ártalmak 

fokozódása, valamint az urbanizációs hatásoktól mentes térségek iránti kereslet 

növekedése egyaránt indokolja az ökológiai szempontok érvényesítését előtérbe helyező 

tervezési döntések meghozatalát (CSEMEZ 1996). Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy 

az utóbbi időszakban született tájrendezési tervek készítése során ezen problémákat 

figyelembe kellett venni, így ezen tervek többsége színvonalas tájértékelési munkarészt is 

tartalmaz. 

 

 

Az 1970-es évek közepétől kezdődően számos tájértékelési módszereket is tartalmazó 



 

 

 

 

tájrendezési terv született, bár ezek többsége nem mezőgazdasági vonatkozású (általában 

üdülési orientáltságú), de az ilyen tartalmúak száma is olyan nagy, hogy teljeskörű 

ismertetésük nem lenne célszerű jelen tanulmányban. A teljesség igénye nélkül 

feltüntetek néhányat azon dolgozatok, tervek közül, melyek a tájértékelési módszerek 

fejlesztésében jelentős szerepet játszó Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 

Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Karán születtek (CSEMEZ et al. 1991, CSEMEZ et 

al. 1992, CSEMEZ és CSIMA 1993, CSEMEZ et al. 1996a, CSEMEZ et al. 1996b). 

 

 

2.1.5. TÖBBSZEMPONTÚ KÖRNYEZETMINŐSÍTÉS, MEZŐGAZDASÁGI 

FÖLDHASZNÁLATI ZÓNAELEMZÉSEK 

 

 

A földértékelésnek egy szélesebb felfogását tükrözi az a környezetminősítési rendszer, 

amely a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program földhasználati zonációs alapját adta. 

 

Az FVM Agrár-környezetgazdálkodási EU-harmonizációs Munkabizottsága 

kezdeményezésére 1997-ben indított vizsgálat az agráralkalmasság-környezetérzékenység 

fő koordinátái mentén tett kísérletet egy egységes földminősítési rendszer és erre 

alapozott zónarendszer kidolgozására. Az elemzéseket a GATE Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézete irányította. 

 

Az agráralkalmasság értékelésére és minősítésére használt változók és adatbázisok az 

alábbiak voltak (ÁNGYÁN et al. 1997): 

• Domborzati és talajparaméterek 
1. Lejtőkategóriák (Forrásadatbázis: Magyarország Digitális Domborzati Adatállománya, FÖMI 

térképi adatbázisa, M=1:100 000) 

2. Száz pontos talajértékszám (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000) 

3. Szántóterületek átlagos aranykorona-értéke (Forrásadatbázis: FM településsoros térképe) 

4. A talaj típusa és altípusa (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000) 

5. A fizikai talajféleség (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000) 

6. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, 
M=1:100 000) 



 

 

 

 

7. A talaj kémhatása és mészállapota (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI,  
M=1:100 000) 

8. A talaj szerveranyag-készlete (t/ha) (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI,   M=1:100 
000) 

9. A termőréteg vastagsága (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000) 
• Klímaparaméterek 

1. Energetikai agrárpotenciál (Forrásadatbázis: DATE Debrecen (Szász Gábor) térképi adatbázisa) 

2. Klimatikus agrárpotenciál (Forrásadatbázis: DATE Debrecen (Szász Gábor) térképi adatbázisa) 

3. Aszályhajlam, aszályindex (Forrásadatbázis: BME Budapest (Somlyódy László) térképi adatbázisa 
alapján készült GATE-KTI szintézis térkép) 

4. A kukoricatermesztési klímaalkalmassága értékszám (Forrásadatbázis: GATE KTI (Ángyán 
József) térképi adatbázisa) 

5. A búzatermesztési minőségi klímaértékszám (Forrásadatbázis: GATE NTI (Szabó Miklós) térképi 
adatbázisa) 

6. A búzatermesztési mennyiségi klímaértékszám (Forrásadatbázis: GATE NTI (Szabó Miklós) 
térképi adatbázisa) 

7. A sörárpa-termesztési klímaalkalmassága értékszám (Forrásadatbázis: GATE NTI (Alapy Balázs) 
térképi adatbázisa) 

A környezeti érzékenység megítélésére használt jellemzők és adatbázisok az alábbiak voltak: 
• Élővilág 

1. Magyarország természetvédelmi oltalom alatt álló területei (Forrásadatbázis: KTM 
Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:100 000) 

2. A Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) magyarországi tervezett területei (Forrásadatbázis: 
KTM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:500 000) 

3. Javasolt érzékeny természeti területek (Forrásadatbázis: MME (Nagy Szabolcs) térképi adatbázisa, 
M=1:500 000) 

4. Ramsari területek (Forrásadatbázis: KTM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:500 
000) 

5. Felszíni vizek parti sávjai (Forrásadatbázis: GATE-KTI térképi adatbázisa) 

6. Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek (Forrásadatbázis: MME (Nagy Szabolcs) térképi 
adatbázisa, M=1:100 000) 

7. A veszélyeztetett mezei madárfajok számára fontos területek (Forrásadatbázis: MME Monitoring 
Központ térképi adatbázisa, M=1:500 000) 

• Talaj 
1. Az erózió mértéke (Forrásadatbázis: MTA-TAKI térképi adatbázisa, M=1:100 000)  

2. A fizikai talajféleség (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI, M=1:100 000)  

3. Agyagásvány-minőség (Forrásadatbázis: MTA-TAKI (Stefanovits Pál) térképi adatbázisa,  
M=1:100 000)  

4. A talaj kémhatása és mészállapota (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI,  
M=1:100 000)  

5. A talaj szervesanyag-készlete (t/ha) (Forrásadatbázis: AGROTOPO térkép, MTA-TAKI,  
M=1:100 000)  

 
• Víz 

1. Felszín alatti vízvédelmi területek (Forrásadatbázis: VITUKI térképi adatbázisa, M=1:500 000)  



 

 

 

 

2. Felszíni vízvédelmi területek (Forrásadatbázis: VITUKI térképi adatbázisa, M=1:500 000) 
  

Földhasználati felszínborítási adatbázisok az alábbiak voltak: 
• Felszínborítási adatbázis (Forrásadatbázis: FÖMI CORINE Land Cover (felszínborítási) adatbázisa, 

M= 1: 100 000) 
• Magyarország erdőterületeinek digitális adatállománya (Forrásadatbázis: FM Erdészeti Hivatal 

térképi adatbázisa, M=1:20 000) 
 

A leírt adatbázison a területi elemzést a következő lépésekben végezték el (ÁNGYÁN et 

al. 1997, 1998): 

• A felsorolt 30 területjellemző környezeti változót kategorizálták, és minden 

egyes változót és kategóriát súlyoztak (értékkel láttak el) aszerint, hogy milyen 

szerepet játszik a mezőgazdasági termékenység illetve a környezeti 

érzékenység kialakításában, a terület mezőgazdasági alkalmasságának illetve 

környezeti érzékenységének megítélésében.  

• Az ország területét 100x100 méteres cellaméretű (felbontású) rácshálózattal 9,3 

millió db 1 ha-os négyzetre osztották, majd a leírt változók területi 

eloszlástérképeire helyezve ezt a rácshálózatot az ország minden egyes ha-jára 

meghatározták a környezeti jellemzők értékeit. Így tehát cellánként 30 

környezetjellemző értékhez jutottak. 

• A 16 mezőgazdasági alkalmassági valamint a 14 környezetérzékenységi 

értékszámot megfigyelési egységenként (1 ha-os cellánként) összegezték, majd 

ezeket az értékeket térképen ábrázolták. Ezzel az ország területének minden 

egyes ha-ját elhelyezték egy 0-99 közötti mezőgazdasági alkalmassági és egy 0-

99 közötti környezetérzékenységi értékskálán. 

• A cellánkénti mezőgazdasági alkalmassági értékszámokból (MAÉ) kivonták a 

környezetérzékenységi értékszámokat (KÉÉ) majd a különbséghez hozzáadtak 

100-at, azaz (MAÉ-KÉÉ)+100. Így egy 0-198 közötti értékskálát kaptak, ahol a 100 

alatti értékek az adott terület környezetérzékenységi meghatározottságára, a 100 

feletti értékek pedig az agrár meghatározottságra utalnak. A skála két végpontján 

tehát az egyértelmű meghatározottságú (vagy agrár, vagy környezeti területek), a 

skála közepe körül pedig a kettős meghatározottságú (környezeti szempontok által 



 

 

 

 

korlátozott extenzív agrárterületek) helyezkednek el. Ezeket az értékeket egy 

szintézistérképen ábrázolták. 

• E szintetikus (agrár és környezeti) értékskála térkép segítségével három olyan 

forgatókönyvet is előállítottak a földhasználati zónarendszer kialakítására, ahol: 

− a 100 alatti értékű területeket védelmi zónába, 

− a 100-120, a 100-125 illetve a 100-130 közötti értékű területeket átmeneti 

(védelmi-agrár) zónába, míg 

− a 100-as, a 125-ös illetve a 130-as érték fölötti területeket agrárzónába 

sorolták. 

• Megvizsgálták azt is, hogy a jelenlegi mezőgazdasági területek és ezen belül a 

szántóterületek hogyan oszlanak meg e zónák között. 

• Végezetül a 2. forgatókönyvből kiindulva javaslatot tettek a művelési ágak 

változtatásának irányára, belső arányaira és területi elhelyezésére. 

 

A vizsgálatok eredményeképpen meghatározták Magyarország területének 

mezőgazdasági termelési talajalkalmasságát, klímaalkalmasságát, majd ezek 

térinformatikai egyesítésével mezőgazdasági termelési alkalmasságát. Meghatározták 

továbbá az ország területének környezeti érzékenységét az élővilág, a talajok és a 

vízbázisok szempontjából, majd ezek térinformatikai egyesítésével általános környezeti 

érzékenységét.  

 

A földhasználati – agráralkalmassági-környezetérzékenységi – területi értékskála a 

földhasználati piramis-koncepciónak megfelelően a területek agrártermelési alkalmas-

ságának és környezeti érzékenységének térinformatikai egyesítésével, területi 

integrációjával keletkezett. Felhasználásával kerültek kialakításra a földhasználati zónák, 

s lettek besorolva az ország különböző területei az agrártermelési, a kettős illetve a 

környezetérzékenységi meghatározottságú területi kategóriákba. Ez képezte az alapját a 

természetvédelmi magzónára, pufferzónára, átmeneti (vagy extenzív agrár-) zónára 

valamint az agrár magzónára épülő integrált földhasználati zónarendszer kialakításának 

(ÁNGYÁN et al. 1999).  

2.1.6. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS 



 

 

 

 

 

 

A hazai kutatási irányzatok és tudományos műhelyek rövid áttekintése után a nemzetközi 

szakirodalomban található rendkívül nagyszámú módszertani eljárás csoportosítására és 

kiemelt példákon való tömör bemutatására törekszem. 

 

A nemzetközi szakirodalomban leggyakrabban a földértékelés (land evaluation) fogalmat 

használják az ilyen irányú kutatásokra, módszerekre. Azonban a földértékelés kifejezést  

nem szűkítik le a földrajzi környezet bizonyos részére (a termőföldre) és annak bizonyos 

célú (mezőgazdasági) hasznosítására. Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezete (FAO) meghatározásában - amelyet egy nemzetközi szakértői 

értekezlet ajánlásai alapján fogalmaztak meg (BRINKMAN és SMYTH 1973) - átfogó 

értelmezésről van szó: "A fö1d a földfelszín olyan területe, amelynek jellemzői magukba 

foglalják az adott terület felett és alatt elhelyezkedő bioszféra valamennyi, viszonylag 

stabil vagy kiszámítható ciklusokat mutató tulajdonságát, ideértve a légkört, a talajt, a 

felszínközeli geológiai és hidrológiai viszonyokat, a növény- és  állatpopulációkat, 

valamint a múltbeli és jelenlegi emberi tevékenység  következményeit, mégpedig olyan 

mértékben, amennyire ezek a tulajdonságok jelentős  módon befolyásolják a föld ember 

általi használatát" (FAO 1976, idézet fordítása: LÓCZY 1989a). 

 

A fogalom tehát a kifejezetten társadalmi-gazdasági környezeti tényezőkön kívül 

mindenre kiterjed. Ugyancsak a FAO szerint: a fö1dértékelés a földhasználat 

eredményességét minősíti, a felszínformák, talajok, növényzet, éghajlat és a terület egyéb 

jellemzőinek felméréséből és értelmezéséből áll, célja pedig az ígéretes földhasználati 

módok megállapítása az egyes területegységekre és azok összehasonlítása az értékelés 

sajátos szempontjából (FAO 1976). A FAO által javasolt szemléletet, definíciókat és 

terminológiát a legtöbb fejlett ország (főleg mezőgazdasági célú) felméréseiben átvették 

(McRAE és BURNHAM 1981). 



 

 

 

 

Mivel a világ legtöbb országában a mezőgazdasági földhasználat aránya meghatározó, a 

tájökológiai módszereket (földértékelés, környezetminősítés,...stb.) céljuk szerint, első 

megközelítésben mezőgazdasági, illetve nem mezőgazdasági irányultságúra szokás 

osztani. A mezőgazdasági minősítések közé tartoznak például a melioráció, illetve 

öntözés lehetőségeit értékelő felmérések is (pl.: az USA Rekultivációs Hivatalának 

osztályozása, In: McRAE és BURNHAM 1981). Lévén, hogy a tájökológia egyik 

feladata a földhasználat egyes fajtáinak rangsorolása a várható eredményesség és a 

környezeti hatások alapján, így gyakorta végeznek többcélú minősítést is (pl.: egyidejűleg 

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, üdülési és természetvédelmi vizsgálatot - YOUNG 

1973, DENT és YOUNG 1981, SIMONSON szerk. 1974). 

 

A természeti környezet minősítését gyakran a termőképességet befolyásoló társadalmi-

gazdasági tényezők közgazdasági elemzésével is kiegészítik (BEEK és BENNEMA 

1972, BEEK 1978, SMIT et al. 1984). Magyar szerzők is ilyen értelemben beszélnek 

komplex földértékelésről (FÓRIZSNÉ 1985). 

 

A természeti környezet mezőgazdasági célú minősítését közvetlen, illetve közvetett 

megközelítésmódra lehet bontani (McRAE és BURNHAM 1981). A közvetlen 

megközelítésmód terméseredményeken, vagy azokból származtatott korrigált mutatókon 

alapszik. Az eljáráshoz látszólag csak a terméseredmények összevetésére van szükség, a 

valóságban azonban a különböző agrotecnikai eljárások módósító hatásával, a 

közgazdasági tényezők helyi különbségeivel is számolni kell, ami nagyon bonyolulttá 

teszi ezen módszereket (DUMASKI és ONOFREI 1989, DAVIDSON 1992). 

 

A közvetett minősítés valamilyen viszonyítás (általában pontrendszer) közbeiktatásával 

igyekszik jellemezni adott terület valamely növény termesztésére való ökológiai 

alkalmasságát (land suitability), vagy - az ettől rendszerint megkülönböztetett - 

termőképességét (land capability). Ez utóbbit tovább bontva minősíteni lehet az aktuális, 

illetve a meliorációval vagy egyéb beavatkozással elérhető potenciális termőképességet 

(BRINKMAN és SMYTH 1973, STEWART szerk. 1968). 



 

 

 

 

A környezet komplex tulajdonságaitól (major land qualities) függ, hogy adott terület 

milyen mértékben elégíti ki a növények alapvető ökológiai igényeit. A komplex 

környezeti tulajdonságok alacsonyabb rendű “egészekből”, egyszerű környezeti 

tulajdonságokból (land characteristics) tevődnek össze. Az egyszerű környezeti 

tulajdonságok kifejezhetők mennyiségi paraméterekkel, ezért ezeket a módszereket 

paraméterrendszereknek nevezzük. E rendszerekben pontszám mutatja a terület 

ökológiai alkalmasságát vagy termőképességét. 

 

Jelentős előrelépés ezen módszerekben a kísérletekkel támogatott felmérések köre, ahol 

jellemző adottságokkal rendelkező mintaterületeken végzett mérések alapján az egyszerű 

tulajdonságok összefüggéseit, a komplex környezeti tulajdonságok felépülését 

modellekkel lehet leírni (McRAE és BURNHAM 1981). 

 

A paraméterrendszerek könnyen alkalmazhatók, egyszerű felépítésűek, kvantitatívak, 

pontosak és specifikus célokra is alkalmazhatók. Ugyanakkor a módszerek alkalmazói és 

bírálói egyaránt rámutatnak arra, hogy jelentős hátrányaik is vannak. Objektivitásuk 

csupán látszólagos, hiszen a tényezők kiválasztása, a pontozás, főként pedig a súlyozás a 

szubjektivitás lehetőségét rejti magában (LÓCZY 1989). A paraméterek könnyen 

átalakíthatók, cserélhetők, ami azonban nem csak rugalmassá, könnyen adaptálhatóvá 

teszi a módszert, de egyszersmind növeli annak szubjektivitását, mivel arra csábítja az 

alkalmazót, hogy a helyesnek vélt eredményt hozó kombináció használata mellett 

döntsön. Megfelelő terepi ellenőrzéssel ez a hátrány csökkenthető (BEEK 1978). 

 

Főleg a súlyozás szempontjából van jelentősége annak, hogy a sok paraméterre kapott 

részpontszámokat összeadással (additív úton), vagy összeszorzással (multiplikatív 

módon) egyesítjük-e, illetve ezek kombinációját választjuk-e. Potenciálisan nagyobb 

különbségek mutathatók ki multiplikatív eljárással, ám ezáltal a kiindulási adatokban 

rejlő szubjektivitás is megsokszorozódik (LÓCZY 1989). 

 

A paraméterrendszerek egyik klasszikus példája a Hollandiában, BEEK és BENNENA 

(1972) által kimunkált módszer, amelyen a FAO (1976) ajánlása is alapul. Összeállították 

azoknak a komplex környezeti tulajdonságoknak a listáját, amelyek a növényi produkciót 



 

 

 

 

leginkább befolyásolák (pl.: vízellátottság, tápanyagellátottság,...stb.). A komplex 

környezeti tulajdonságokat nem közvetlenül, hanem mérhető paraméterek formájában 

építik be a rendszerbe: a vízellátottságot például a talajréteg vastagsága, a talaj szerkezete, 

a talajvízszint, a csapadék és a párolgás adatai jellemzik. A mutatók értékei segítségével a 

komplex környezeti tulajdonságok fokozatokra oszthatók, amelyeket párhuzamba lehet 

állítani a produktivitás fokozataival. Az utóbbiakat a következő módon lehet 

megállapítani: termésátlag-mérésekkel vagy statisztikák feldolgozásával, a mért 

termésátlagok és a komplex környezeti tulajdonságok korrelációjával, hasonlóképpen a 

mért termésátlagok és az egyszerű tulajdonságok korrelációjával, valamint növekedési 

modellek segítségével (BEEK 1978). 

 

A másik nagy csoportja a minősítő módszereknek a kategóriarendszerek, melyekről 

akkor beszélhetünk, ha a komplex környezeti tulajdonságok bizonyos kritikus 

küszöbértékein alapul az osztályozás. A kategóriarendszerek alkalmazása mellett 

általában akkor döntenek, ha valamilyen földhasznosítási célra egy-két tényező szerepe 

döntő, a többi pedig sokkal kevésbé fontos (BEEK és BENNEMA 1972). Ezen 

módszerek közé tartozik az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) 

által az 1950-es években kidolgozott termőképességi osztályozás (KLINGEBIEL és 

MONTGOMERY 1961), melyet az angolszász országokban széles körben alkalmaznak 

és fejlesztettek tovább (BIBBY és MACKNEY 1969). A területegységeket a 

termőképességet érintő korlátozások mértéke szerint nyolc osztályba sorolják. A további 

bontásra az alosztályok nyújtanak lehetőséget, ezeket a korlátozás fajtája szerint állapítják 

meg, mely lehet erózió-veszély, belvíz-érzékenység, a talajban előforduló korlátozó 

tulajdonságok, illetve éghajlati korlát. A termőképességi egységek jelentik az osztályozás 

legalsó szintjét, elkülönítésük a hasznosítás lehetőségei és a művelés feltételei alapján 

történik. Módosított formában ezt a rendszert használják Indiában, Pakisztánban, 

Ausztráliában, Dél-Afrikában és sok más afrikai országban (BEEK 1978, YOUNG és 

GOLDSMITH 1977). 



 

 

 

 

2.2. A VIZSGÁLATBA VONT NÖVÉNYEK ÖKOLÓGIAI IGÉNYE 

 

A munkám során figyelembe vett hat szántóföldi növény agroökológiai igényének rövid, 

törekvésem szerint minél inkább konkrét adatokat tartalmazó, szakirodalmi áttekintését 

mutatom be ezen fejezetben. A növényi igényekre vonatkozó szakirodalmi források 

feldolgozása alapját képezi a kutatás során használt módszer egyik lépésének, melyről a 

3.3. fejezet 5. pontja nyújt bővebb ismertetést. 

 

2.2.1. AZ ŐSZI BÚZA ÖKOLÓGIAI IGÉNYE 

 

Hőigénye: A búza csírázásától kezdve 3-4 °C-on képes fejlődni, hasznos hőösszeg igénye 

2000-2200 °C (JOLÁNKAI et al. 1991, SZABÓ et al. 1992). Télállósága megfelelő a 

hazai átlagos éghajlati viszonyokhoz, kb. 2 hónapos folyamatos hótakarót, illetve ennek 

hiányában kb. –18 °C-os időszakos lehűléseket visel el számottevő termésveszteség 

nélkül (JOLÁNKAI et al. 1991, SZABÓ et al. 1992, ANTAL 1987). Fontos lehet a június 

végi kánikula, ami magszorulást okozhat akkor, ha a tavasz késett, a második fele az 

átlagosnál jelentősen hidegebb volt és a magot a kánikula tejesérésben érte (ANTAL 

1987). Szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól eltekintve megállapítható, hogy hazánkban 

a búza termesztését általában nem korlátozza ezen klimatikus tényező. 

 

Vízigénye: Az őszi búza tenyészideje folyamán (260-280 nap) 12-15 t/ha összes 

szervesanyagot épít fel. Ennek nagyobb hányada a szárbaindulástól viaszérésig tartó 70-

75 napra esik. Vízfogyasztása az egyes fenofázisokban nagyon eltérő, összhangban a 

szervesanyagtermeléssel. A kelés során 8%-át, bokrosodás alatt 28%-át, szárbaindulás 

idején 33%-át, kalászolás alatt 5%-át, virágzás idején 3%-át és a szemfejlődés során pedig 

23%-át fogyasztja el az összes tenyészidőszaki vízfogyasztásának (JOLÁNKAI et al. 

1991, SZABÓ et al. 1992). A legnagyobb vízfelhasználás a bokrosodás és szárbaindulás 

idejére (kb. 60%), április 10. és május 10. közé esik. A vízigény fedezésére kb. 370 mm 

tenyészidőszakban hullott csapadékmennyiség tekinthető megfelelőnek.  



 

 

 

 

A kelés és megerősödés olyan esztendőkben lehetséges, amikor ennek 60%-a 

augusztustól októberig hullik, a fennmaradó hányadát a búza márciustól igényeli 

(JOLÁNKAI et al. 1991, SZABÓ et al. 1992, LELLEY szerk. 1971). A jó termés 

feltétele, hogy a szárbaindulást követő időszakban megnövekedő napi vízigényt a májusi 

és június eleji csapadék biztosítsa, továbbá az is hogy a szemek képződésének és 

telítődésének időszaka - ami általában kb. 30 nap - minél hosszabb legyen (JOLÁNKAI et 

al. 1991, SZABÓ et al. 1992, ERDEI és SZÁNIEL 1975). 

 

Talajigénye: Magyarországon a búza kedvező mennyiségi és minőségi termesztésére a 

típusos mészlepedékes csernozjom és ennek mélyben sós változatai, a kilúgozottabb 

löszháti, továbbá a réti talajok, s azoknak a jobb termőképességű réti szolonyec típusai, a 

mészben nem szegény öntéstalajok és a jobb termőképességű szikesek alkalmasak. 

Közepes feltételeket nyújtanak a rendszerint csapadékosabb erdőtalajok közül a kevésbé 

kilúgozott, vályog-agyagos vályog fizikai féleségűek, továbbá a humuszosabb 

rozsdabarna erdőtalajok. Kevésbé alkalmasak hegy- és dombvidékeink gyenge 

termőképességű rendzinatalajai, valamint az erodált erdőtalajok és a gyenge homokok. 

Nem alkalmasak a laza, kavicsos, sekély termőrétegű talajok (JOLÁNKAI et al. 1991, 

SZABÓ et al. 1992). 

 

A fentiekkel alapvetően összhangban, de azt némiképpen módosítva ANTAL (1987) 

szerint a középkötött barna erdőtalajok jó, míg a javított szikesek csak mérsékelt 

lehetőséget nyújtanak a búza termesztésére. Szántóföldi termőhelyeket tekintve a 

következő sorrendet állítja fel a búza szempontjából: csernozjom talajok, barna 

erdőtalajok, kötött réti és glejes erdőtalajok, szikes talajok, homok és laza talajok és 

végezetül sekély rétegű vagy erősen erodált talajok. Nagyon hasonlóan jellemzi a búza 

talajigényét LÁNG (1976) és LELLEY is (szerk. 1971). Kissé más kategóriákat találunk 

ERDEI és SZÁNIEL (1975) munkájában, melyben a legkedvezőbbnek a mészlepedékes 

és mélyben sós csernozjomok mellett a jó termőképességű réti talajok vannak feltüntetve, 

közepes feltételeket nyújtanak a barna erdőtalajok, a sekély termőrétegű réti talajok és a 

javított vagy termő szikesek, legkevésbé pedig a sekély termőrétegű, erodált barna 

erdőtalajokon, illetve a gyenge homoktalajokon ajánlják a búza termesztését. 



 

 

 

 

Részletes leírását találjuk a búza ökológiai igényének és az ebből levezetett 

termőtájaknak NAGY (1981), illetve LÁNG és munkatársai (1983) munkáiban is, 

azonban a talajigény tekintetében jelentős eltérést ezek sem mutatnak a már eddig említett 

szerzőkhöz képest. 

 

A talajtípusok és altípusok búzatermesztésre való alkalmasságának megítélésében - a 

fellelhető árnyalatnyi különbségek ellenére, melyek az esetek többségében valamely 

talajtípus differenciáltabb megközelítéséből fakad (pl.: réti talajok szétválasztása 

termőréteg vastagság szerint: ERDEI és SZÁNIEL 1975) - a szakirodalmi források 

egységesnek mondhatók, olyan ellentmondásokat, melyek a rájuk épülő tájértékelési, 

agroökológiai körzetesítési munkákat nagyon megnehezítené, nem tartalmaznak. 

 

A talaj típusa és ahhoz kapcsolódó talajtulajdonságok mellett a búza vízigényének 

teljesülése szempontjából nem közömbös a talaj vízszintje. A búza gyökereinek 75-80 %-

a a feltalajban helyezkedik el, de egyrésze mélyre, 80-200 cm-re is lehatol és főleg a 

vízfelvételben játszik szerepet (LÁNG 1976). Ezek leginkább elsődleges gyökerek, 

melyek jelentőségüket a járulékos gyökérzet kialakulása után sem veszítik el (BALÁZS 

1953, 1961). A búza vízfelvétele szempontjából az optimális talajvízszint 1-3 m között 

van a talaj kapilláris vízemelőképességétől függően (BALÁZS 1961). 

 

 

2.2.2. A TAVASZI ÁRPA ÖKOLÓGIAI IGÉNYE 

 

 

A tavaszi árpa hosszúnappalos növény, így a bokrosodást követően napi 12 óránál 

hosszabb megvilágítást igényel. A fényintenzitás és a megvilágítás hossza, fajtától 

függően, jelentősen befolyásolhatja a terméselemek kialakulását, a fejlődés menetét és a 

minőséget. A növény vegetatív fejlődési szakaszában rövidebb, generatív fejlődéséhez 

pedig hosszabb megvilágítást kíván. Korai vetéssel a vegetatív fázist 

meghosszabbíthatjuk, ami a terméselemek optimális kifejlődését, mint a jó termés egyik 

feltételét biztosíthatja (TÁPAY 1991, KISMÁNYOKY 1992). 

 



 

 

 

 

Hőigénye: A tavaszi árpa hőigénye ugyancsak sajátságos. A hőmérsékletre rendkívül 

érzékeny a termésmennyiség és a minőség tekintetében egyaránt (KISMÁNYOKY 1992). 

Kiegyenlített nagy termésekre és jó minőségre azokon a tájakon és évjáratokban lehet 

számítani, amikor a vegetációs időszak középhőmérséklete 12.6- 14.4 °C közé esik 

(TÁPAY 1991). Fejlődéséhez és növekedéséhez a következő havi középhőmérsékleteket 

igényli (LŐRINCZ 1984): 

 

március :    5.5-7.5 °C (csírázás, kelés) 

április:    9.5-10.5 °C (bokrosodás) 

május:  14.5-16.5 °C (szárbaindulás) 

június:  17.0-19.0 °C (virágzás) 

július:  18.0-20.0 °C (érés) 

 

Tenyészidőszak alatti hőösszegigénye 1300-1800 °C, az ennél nagyobb hőösszeg vagy 

középhőmérséklet a söripari minőségre káros hatással van. Legkedvezőbbek az olyan 

évjáratok, amikor a március meleg, viszonylag száraz, de az azt követő hónapok 

hűvösebbek és csapadékosabbak (KISMÁNYOKY 1992). 

 

Vízigénye: Szántóföldi növényeink közül a tavaszi árpának viszonylag kicsi a 

transzspirációs koefficiense, a kalászosok közül pedig a legkisebb, 300 l/kg szárazanyag 

(TÁPAY 1991). Ennek ellenére az ország területének többsége éghajlati szempontból 

nem a tavaszi, hanem az őszi árpának kedvez. A kora tavaszi aszály a termést 

veszélyezteti, a kalászhányás kezdetén fellépő nagyobb vízhiány esetenként 

megakadályozza a teljes kikalászolást is (KISMÁNYOKY 1992). A tenyészidőszak 

optimálisnak vehető csapadékeloszlása a következő (LŐRINCZ 1984): 

március  30-40 mm 

április   40-50 mm 

május   60-65 mm 

június   50-60 mm 

július első fele  20-25 mm 

 



 

 

 

 

Sörárpatermesztésre javasolt tájaink (Észak- és Nyugat-Magyarország) 550-650 mm évi 

csapadékösszege a növény igényét kielégíti, azonban a tenyészidőszak alatt szükséges 

220-250 mm csapadékösszeg eloszlása nem minden évjáratban megfelelő 

(KISMÁNYOKY 1992). 

 

Talajigénye: A sörárpát külföldön - ahol az éghajlati feltételek is kedvezőek - általában 

középkötött, mélyrétegű, humuszban gazdag, jó vízgazdálkodású cukorrépatermő 

talajokon termesztik. Ilyen helyeken a cukorrépának rendszerint a tavaszi árpa az 

utóveteménye. Hazánkban azonban a sörárpát a klímatikus igények miatt nem elsősorban 

a cukorrépa termesztésére alkalmas csermozjom talajokon, hanem főleg az erdőtalajok 

zónájába tartozó, eltérő adottságú talajokon termesztik (KISMÁNYOKY 1992). A 15-

30% leiszapolható részt tartalmazó talajok, ha mésszel jól ellátottak, már alkalmasak a 

sörárpa termesztésére. Megfelelő tápanyagellátás mellett gyengébb termőképességű 

talajokon is termeszthetjük. Savanyú kémhatású talajokon viszont javítás nélkül ne 

termesszük, mert az alacsonyabb termésszint mellett a söripari minőség is gyengébb, 

vastagabb a héj, romlik a héj/bél arány, s az ilyen tételektől kevesebb extraktum várható 

(KISMÁNYOKY 1992).  

 

A tavaszi árpa legjobban a tápanyaggal harmónikusan ellátott, középkötött 

csernozjomokon, továbbá a humuszban nem szegény barna erdőtalajokon díszlik. Rövid 

tenyészideje és sekélyre hatoló gyökérzete miatt igényli a jó szerkezetű, megfelelő 

vízgazdálkodású, mélyrétegű, humuszos, meszet tartalmazó talajokat, melyek esetleg az 

időjárás kedvezőtlen hatásait is tompítják (LŐRINCZ 1984). Barna erdőtalajoknál ezért 

nagyon fontos a jó kapilláris vízemelő-képesség, a nem túl sekély termőréteg, a 

semlegeshez közeli kémhatás és a kora tavaszi biztonságos vetés lehetősége (ANTAL 

1987).  

 

LELLEY (szerk. 1971) szerint jó termések érhetők el homokos vályog, homokos agyag, 

középkötött öntéstalajokon is. A sekély termőrétegű, hideg, nehezen felmelegedő, 

savanyú vagy erősen kötött agyag, valamint a laza homok és láptalajok nem alkalmasak 

tavaszi árpa termesztésre (TÁPAY 1991, LELLEY szerk. 1971). Hasonlóképpen 

alkalmatlanok a szikes talajok is. Cserepedésre hajlamos talajokon a csírázás és a kelés 



 

 

 

 

vontatott, egyenetlen (TÁPAY 1991). 

 

Mindezen ökológiai igények alapján hazánkban a tavaszi árpa termesztésének két fő 

vidéke van (KISMÁNYOKY 1992): 

 

1. Észak-Magyarország (Hatvan, Gyöngyös, Füzesabony, Jászberény, 

Mezőnyárád, Miskolc, Szerencs vidéke) 

2. Nyugat-Magyarország (Sopron vidéke és a Rába völgye kb. Pápáig) 

 

Kisebb mértékben az ország más részein is sikeresen termeszthető a tavaszi árpa, így a 

Tisza völgyében Szolnok és Csongrád között (LÁNG 1976). Az országos agroökológiai 

potenciál felmérése alapján (LÁNG et al. 1983) a tavaszi árpa termesztési területe - 

Mezőföld és Komárom-Esztergom megye kivételével- az egész Dunántúlra kiterjeszthető 

lenne. 

 

2.2.3. A KUKORICA ÖKOLÓGIAI IGÉNYE 

 

 

Hőigénye: A kukorica a melegigényesebb szántóföldi növények közé tartozik, 

termesztésének alapvető feltétele a megfelelő hőmérséklet. A kukorica hőmérsékleti alsó 

küszöbértéke a nyári hónapokban 19°C havi átlagban, illetve a nyári hónapok éjszakai 

havi átlagai esetén 13°C (SHAW 1979). A legkedvezőbb számára a 21-27ºC nyári 

középhőmérséklet. Hazánkban a kukorica termőhelyein a nyári havi hőmérsékleti átlagok 

éppen csak elérik az alsó küszöbértéket (június > 19ºC, július > 21ºC, augusztus > 20ºC). 

Címerhányástól tejesérésig a legkedvezőbb hőmérséklet 24-26ºC volna (BOCZ et al. 

1992). Az érés fázisában már kevésbé érzékeny a hőmérsékletre (> 15ºC). Kukoricatermő 

tájainkon nyáron - a szélsőséges ingadozásoktól eltekintve - a hőmérséklet nem kerül a 

fiziológiai küszöbérték alá. Tavasszal és ősszel a nagy hőmérsékleti ingadozás már nem 

mindig kedvez a fejlődésének. A késői felmelegedés késlelteti a vetést, a kelést. A kelést 

követően elég gyakran hűvös időjárás alakul ki, amikor is időszakosan szünetel az 

asszimilációs tevékenység, s az oxidációs veszteség miatt sárgulás léphet fel 

(MENYHÉRT et al. 1991, BOCZ et al. 1992). Éghajlatunk hőmérsékleti viszonyai főként 



 

 

 

 

a kelés és a címerhányás közötti időszak hosszát befolyásolják, ami azonban hatással van 

az érés idejére is. 

 

Adott térségben a különböző tenyészidejű hibridek termeszthetőségéről jól tájékoztat a 

halmozott hasznos hőösszeg (effektív hőösszeg, heat units), melyet úgy kapunk meg, 

hogy április 1-től szeptember 30-ig a napi átlaghőmérsékletből levonunk 10ºC-ot, majd a 

kapott értéket egész tenyészidőszakra halmozzuk. Az újabb hazai számításokban a 

levonandó 10ºC-ot 6-8ºC-ra kívánják módosítani, tekintettel arra, hogy a mérsékelt 

égövhöz honosított kukorica asszimilációs küszöbértéke alacsonyabbá vált (BOCZ et al. 

1992). A hasznos hőösszeg értékének meg kell haladnia az 1000ºC-ot, de kedvezőbb, ha 

1200ºC fölött alakul. Ez a feltétel hazánk összes mezőgazdasági területén teljesül, így 

megfelelő hibridválasztás esetén a kukorica termesztése mindenütt eredményes lehet 

(MENYHÉRT 1979). 

 

Vízigénye: A kukorica csapadék iránti igénye nagy, annak ellenére, hogy transzspirációs 

koefficiense C4-es jellegénél fogva viszonylag kicsi (368 ml/g szárazanyag LERCH 

1980-as vizsgálatai szerint), ami kiváló vízhasznosítást mutat. A kukorica 

alkalmazkodóképességét az is igazolja, hogy olyan helyen is termelik, ahol az évi 

csapadék alig éri el a 250 mm-t, illetve meghaladja az 5000 mm-t. Mindezen adatok 

azonban alapvetően nem változtatnak azon a tényen, hogy a vízellátottság döntően 

befolyásolja a termést, sőt a legtöbb kutató (SZÁSZ 1973, BACSÓ 1958, BOCZ 1978, 

BOCZ et al. 1992, MENYHÉRT et al. 1991) hazánkban a hőmérsékletnél is 

meghatározóbbnak tartja. 

 

A csapadék mennyisége mellett az eloszlása is döntő fontosságú lehet, a kritikus 

időszakban fellépő vízhiány nagymértékben csökkenti a termést. A szakirodalmi források 

szinte egyöntetűen a címerhányás és termésképződés közötti időszakot jelölik a 

legvízigényesebb periódusnak. LŐRINCZ (1975), BERÉNYI (1945), MENYHÉRT és 

munkatársai (1984) vizsgálatai azt igazolják, hogy a júniusi meleg és szárazság csak 

akkor katasztrófális a termésre, ha a szárazság júliusban és augusztus első felében is 

folytatódik. LŐRINCZ (1975) a kritikus csapadékigényt a címerhányás elötti 1 hét és az 

utáni 3 hét időszakára adja meg. Ez az időszak július-augusztus hónapokra esik. 



 

 

 

 

Hazánkban éppen a fontos kukoricatermő területeken ilyenkor nagy az aszály 

gyakorisága (BOCZ et al. 1992). Nemzetközileg is elfogadott az a megállapítás, hogy a 

kukorica nagy termőképességét akkor tudja kifejteni, ha ebben a két hónapban havonként 

kb. 100-100 mm vízhez (csapadékhoz, illetve vízpótláshoz) jut (BOCZ et al. 1992). 

BOCZ (1978) a nyári csapadék jelentőségén túlmenően fontosnak tartja a kukorica 

előveteményének lekerülésétől a vetésig eltelt időszak csapadékellátottságát is. Öntözési 

kisérletei ezt igazolták s lényegében erre épül az általa kidolgozott tenyészidőn kívüli 

öntözés módszere is. 

 

Az irodalmi források alapján a kukorica klimatikus igényei a következőképpen 

foglalhatók össze: 

• nagy téli csapadékigény, ami arra is felhívja a figyelmet, hogy a téli csapadék lehető 

legteljesebb megőrzése fontos agrotechnikai feladat, 

• a vetés ideje körül viszonylag magas átlaghőmérséklet, amely lehetővé teszi a korai 

vetést és a gyors egyenletes kelést, 

• júniusban nagy napfénytartam és magas átlaghőmérséklet, 

• július, augusztus (virágzás körüli időszak) nagy csapadék, hőmérséklet és 

napfénytartam igénnyel jellemezhető, 

• szeptembertől a kukorica szemtelítődési és érési folyamatához száraz, meleg 

napfényes idő szükséges. 

A klímajellemzők termésre gyakorolt hatásainak irányáról és erősségéről részletes 

áttekintést kaphatunk ÁNGYÁN munkájából (szerk. 1987). 

 

Talajigénye: A kukorica a gabonafélék közül a legigényesebb a talaj minőségére és 

kultúrállapotára. Ez a kijelentés nem mond ellent annak, hogy a kukoricát a 

legkülönbözőbb talajokon lehet termeszteni (LÁNG 1976, MENYHÉRT 1979), lévén, 

hogy nagy termést csak jó vízgazdálkodású, mély termőrétegű, könnyen felmelegedő 

csernozjomon, réti csernozjomon, csernozjom barna erdőtalajokon, és barna 

erdőtalajokon képes adni. Természetesen más talajtípusokon is kielégítő lehet a termés, de 

ekkor már más gabonafélékhez viszonyított gazdaságossága romlik (MENYHÉRT et al. 

1991). BOCZ és munkatársai (1992), a korábbiakkal összhangban, hangsúlyozzák, hogy a 

legnagyobb, legbiztonságosabb termés a mindig a löszhátakon kialakult csernozjom, 



 

 

 

 

továbbá réti csernozjom talajokon várható. A jó vízgazdálkodású csernozjomokon 

kedvező csapadékú téli félévben nagy mennyiségű víz halmozódik fel, így a növény 

képes a periodikusan jelentkező, hosszabb-rövidebb aszályos időszakok áthidalására. A 

réti csernozjom talajok többségén a talaj vízszintje 2.5 m fölött helyezkedik el. E 

területeken termeszthető legbiztonságosabban a kukorica. Azon évjáratokban, amikor a 

talajvízszint a tenyészidő derekán 1m körüli, az öntözéshez hasonló körülményeket 

biztosít a kukorica számára (BOCZ et al. 1992). 

 

Kukoricatermesztésre alkalmasak még a csernozjom barna erdőtalajok, barna erdőtalajok, 

réti öntések és a vízrendezett réti és lápos réti talajok (BOCZ et al. 1992, MENYHÉRT et 

al. 1991, ANTAL 1987). 

 

Mérsékelten jók a kötött réti talajok, a humuszos homoktalajok és az enyhén erodált, 

lejtős talajok. Ezeken a termőhelyeken elsősorban a nyári csapadék eloszlása határozza 

meg a termést (ANTAL 1987). Kedvezőtlenek a szikesek, a gyengén humuszos homokok, 

a sekély termőrétegű és heterogén összetételű talajok, illetve a vízállásos területek 

(ANTAL 1987, BOCZ et al. 1992, LŐRINCZ 1975, MENYHÉRT szerk. 1985). 

 

A talaj tulajdonságai közül kiemelten fontos a vízgazdálkodás, mert a jó vízgazdálkodású 

talajokon a kukorica könnyebben vészeli át az esetleges nyári csapadékszegény időszakot. 

Hasonlóképpen fontos a talaj levegőgazdálkodása, tekintettel arra, hogy a kukorica 

gyökérzete érzékeny az oxigénellátásra (LŐRINCZ 1975, MENYHÉRT szerk 1985, 

MENYHÉRT et al. 1991). Pangóvizes területeken hamar elsárgul, majd kipusztul. A 

szilárd, légnemű és vizes fázis optimális aránya a kukorica számára: 50-25-25 

(MENYHÉRT et al. 1991). A talaj tömődöttsége nemcsak a kedvezőtlen oxigénellátásban 

mutatkozik meg, hanem a gyökérzet fejlődését is akadályozza (SIPOS 1972). 1.2 g/cm3 

sűrűségű talajban a gyökérzet megfelelően fejlődik, 1.5 g/cm3 feletti értéknél azonban a 

gyökerek már képtelenek áthatolni (MENYHÉRT et al. 1991). A kukorica vízellátása 

szempontjából, a talaj vízgazdálkodása mellett, meghatározó szempont a tenyészidőszak 

alatti talajvízszint elhelyezkedése. A kukorica gyökerei 1.5-2.4 m mélységből is képesek 

felvenni a vizet, feltéve, hogy a gyökérnövekedést nem akadályozza valamely káros 

talajtulajdonság (MENYHÉRT szerk. 1985). LÁNG (szerk. 1966, 1976) is megállapítja, 



 

 

 

 

hogy a csíra gyököcskéjéből fejlődő elsődleges gyökér és ennek mellékgyökerei 2-2.5 m 

mélyre is lehatolnak, és meghatározó szerepet kaphatnak a növény vízellátásában. 

Mindezek alapján az optimális tenyészidőszak alatti talajvízszintet 1-2 m között lehet 

feltételezni (BOCZ et al. 1992). 

 

A kukorica a talaj kémhatását elég széles tartományban (pH 5.5-8) képes elviselni (BOCZ 

et al. 1992, MENYHÉRT et al. 1991), viszont legjobb a 6.6-7.5 pH-jú kémhatás. 5.6 pH 

alatti értéket már megsínyli, 4 pH alatt pedig már ritkán marad életben (MENYHÉRT et 

al. 1991, BURDIGINA et al. 1965). 

 

 

2.2.4. A NAPRAFORGÓ ÖKOLÓGIAI IGÉNYE 

 

 

Hőigénye: A napraforgó melegigényes növény, így termesztése hűvösebb hegyvidéken, 

fagyzugos katlanokban nem célszerű. Gyakorlati megfigyelés, hogy ott ahol a FAO 400-

as tenyészidejű kukorica teljes biztonsággal szeptember végére nem érik be, ne vessünk 

napraforgót, mert itt a termésbiztonság kockázata 75%-os (ANTAL 1992). A 

tenyészidőszak alatti hasznos hőösszegigénye 1000-2000ºC között váltakozik fajtától, 

hibridtől függően (PÁL szerk. 1983). Virágzás idején a sokéves átlaghőmérséklet, 

kedvező fényviszonyokkal párosulva, elegendő a megtermékenyüléshez és a beporzást 

végző méhek tevékenységéhez (ANTAL 1992). Száraz meleget (18-22ºC napi 

középhőmérséklet) és napfényt igényel a kaszatok kialakulásakor, amely egyben az 

olajszintézis ideje. Ilyenkor a hőmérséklet nagyon jelentősen befolyásolja a későbbi 

termést, nem ritka a 35%-os terméscsökkenés sem az ebben az időszakan fellépő 

kedvezőtlen hatások miatt (PÁL szerk. 1983, SZENDRŐ szerk. 1980). A 

tányérbetegségek kifejlődését is gátolja a száraz, alacsony páratartalmú levegő. Az 

egyöntetű beéréshez augusztusban 20 száraz és napfényes napot kívánna, ilyen esetben az 

egészséges napraforgó természtes úton is beérik, nincs szükség érést gyorsító 

állományszárításra (ANTAL 1987, 1992). 

 

Vízigénye: A napraforgó vízigénye jelentős (470-550 mm), de hatalmas gyökérzete révén 



 

 

 

 

ezt az igényt szárazabb időben is fel tudja venni a talaj mélyebb rétegeiből, ezen alapul a 

viszonylagosan jó szárazságtűrőképessége (PÁL szerk. 1983, ANTAL 1992). Jelentős 

mennyiségű vizet használ fel a növekedés, a kaszatok telítődése és az olajfelhalmozódás 

idején. Legnagyobb a vízfogyasztása a tányérképződés időszakától a virágzás végéig 

(ANTAL 1992). PÁL szerint (szerk. 1983) a kritikus időszakot a szaporítószervek 

differenciálódásának idejére (6-8. levélpár), illetve a kaszatképződés idejére lehet tenni.  

 

A napraforgónak az a vegetáció alatti időjárás felel meg legjobban, amikor április az 

átlagosnál csapadékosabb, május és június átlagosan csapadékos, július és augusztus 

pedig az átlag körüli, olyan eloszlásban, hogy egy-egy hónapból 10-10 nap esős, a 

fennmaradó 20-20 nap száraz, napfényes (ANTAL 1992). 

 

Az évek közötti csapadék és hőösszeg ingadozás is jelentős terméskülönbségeket okoz, de 

a vegetáció alatt, április közepétől szeptember közepéig a csapadék eloszlása további 

meghatározója a termésnek. Ebből adódik, hogy az ország különböző tájain azonos évben 

is jelentősen eltérő terméshozamok jelentkezhetnek (ANTAL 1992). 

 

Talajigénye: A napraforgó a talajhoz jól alkalmazkodó növények közé tartozik. 

Gyökérzete a legtöbb talajtípuson sűrűn átszövi a termőréteget és követi az altalajban 

fokozatosan lefelé húzódó nedvességet (ANTAL 1992). Ettől függetlenül a jó 

vízháztartású, jó kapilláris vízemelő képességű talajok tekinthetők elsősorban a 

legkedvezőbbeknek. Ezek a csernozjomok, a középkötött barna erdő-, réti és öntéstalajok. 

Jól megfelelnek számára a vízrendezett réti talajok a 60 KA-nál nem kötöttebb vagy 

kevésbé zsugorodó, jobb vízgazdálkodású talajok. Termeszthető a laza és homoktalajok 

nagy részén, így a gyengén humuszos és humuszos homokokon, a kovárványos és a 

rozsdabarna erdőtalajokon is. Ezeken a kötöttebb és a 35 KA-nál lazább talajokon - 

elsősorban a szélsőségesebb vízháztartási tulajdonságok miatt - számolni kell azzal, hogy 

a termés nagyságát jórészt az évjárat határozza meg (ANTAL 1987, 1992). 

 

Mérsékeltebb sikerrel vethető a napraforgó javított szikeseken. Sekély termőrétegű 

talajaink nagy részén sem számíthatunk kedvező termésre. A gyakorlat mégis az, hogy a 

napraforgót a gyengén humuszos könnyű homoktalajokon, szikeseken és sekély 



 

 

 

 

termőrétegű talajokon is rendszeresen termesztik, mert a napraforgó termésbiztonsága 

ezeken a területeken hasonló a kalászos növényekéhez (ANTAL 1992, SZENDRŐ szerk. 

1980). 

 

A termőhely megválasztásakor kívánatos, hogy az adott tábla talaja lehetőleg homogén 

legyen. Heterogén, különböző fizikai jellemzőjű, sekély termőrétegű, erodált táblákon a 

napraforgó fejlődése, virágzása, egyenetlen érésideje miatt nagyok lesznek a 

terméskülönbségek, ami nagyfokú betakarítási veszteséggel jár együtt (ANTAL szerk. 

1978). 

 

A napraforgó a semleges vagy enyhén savanyú talajokat kedveli leginkább. Az utóbbi 

évek terméseredményeinek elemzése során a napraforgó a talaj kémhatásával szemben 

közömbösnek bizonyult. Ez arra vezethető vissza, hogy mélyen lehatoló gyökérrendszere 

és a gyökerek agresszív tápanyagfeltáró képessége lehetővé teszi a mésznek a mélyebb 

talajrétegekből történő felvételét is. Ca-ra ettől függetlenül a termőrétegben is szüksége 

van, mert a termés tonnánként mintegy 24 kg CaO-ot vesz fel a talajból (ANTAL 1992). 

 

A napraforgó vízellátása szempontjából nem közömbös a tenyészidőszak alatti 

talajvízszint átlagos magassága. A napraforgó mélyen gyökerezik (2-3 m) virágzáskor 

már 140-150 cm mélyről képes felvenni a vizet (PÁL szerk. 1980, LÁNG szerk. 1966, 

LÁNG 1976, SZENDRŐ szerk. 1980, VRANCEANU 1977). Az 1-3 m közötti 

talajvízszint így optimálisnak tekinthető. 

 

2.2.5. A LUCERNA ÖKOLÓGIAI IGÉNYE 

 

A lucerna jellegzetes tulajdonsága, hogy az éghajlati feltételek széles skálája alatt 

termeszthető. Az alkalmazkodásnak e kivételes képessége révén a lucerna egyike a Föld 

legelterjedtebb takarmánynövényeinek. Hazánk éghajlata is kedvez a lucernának, 

zöldtömegre, magfogásra történő termesztése egyaránt lehetséges. A csapadék évenként 

változó mennyisége és megoszlása azonban hol a takarmánynak, hol a magtermesztésnek 

kedvez (BUGLOS 1979, LÁNG szerk. 1966). 

 



 

 

 

 

Hőigénye: Hagyományos felfogás szerint a lucerna inkább a meleg, száraz éghajlat 

növénye, de zöldtömegre történő termesztésének mai, rendkívül kiterjedt határai mellett 

ez már nem érvényes (BUGLOS 1979). A hőmérsékleti szélsőségekkel szembeni 

viselkedését már régóta tanulmányozzák, míg az optimális hőigényével kevesebbet 

foglalkoztak. Ennek minden bizonnyal az a magyarázata, hogy nagyobb gazdasági 

előnyöket inkább az első probléma megoldása ígért. A lucerna jelentős hőingadozásokat 

tűr el. Teljes virágzásig mért hőigénye a vetés évében 1200-1300ºC, a következő években 

az első növedéké 800-900ºC, a másodiké pedig 700-800ºC (BUGLOS 1979). 

 

BULA (1972) a többi környezeti faktor optimum körüli szintjei mellett, maximális és 

minimális szárazanyagtermést 25, ill. 35 ºC-os kezeléssel kapott. Ezekkel a kezelésekkel 

volt a növényenkénti levélfelület a legkedvezőbb és a leghátrányosabb érték is. Végül a 

20 és 25 ºC-on tartott növények levelei is nagyobbak voltak, mint a 35 ºC-on 

termesztetteké. Más kutatók szerint a szárazanyag-beépülés optimális hőmérséklete a 

nappal 26,7 ºC, éjszaka 15,6 ºC. A szárazanyag magas hőmérsékleten tapasztalt csökkenő 

beépülése még szembetűnőbb lesz, ha a magas hőmérsékletet hirtelen lehűlés követi 

(BUGLOS 1979). Gyakori kaszálás esetén a szénhidrát-felhalmozódást a magas 

hőmérséklet fokozottan akadályozza, de jelentős hatása van a hőmérsékletnek a telepítést 

követő tavaszi sarjadzásra is. A kihajtást elsősorban a tartós tavaszi fagyok megszűnése és 

a felmelegedés mértéke befolyásolja. 



 

 

 

 

Korai sarjadzásra akkor számíthatunk, ha a tél folyamán a fagypontnál hidegebb napok 

száma nem haladja meg a 40-et, és ha kevés a szélsőségesen hideg napok száma 

(SULYOK 1967). A tavaszi sarjadzást erősen befolyásolja az előző év utolsó 

kaszálásának időpontja is. 

 

A virágkezdemény megjelenése, maga a virágzás, a beporzás és a magkötés is szoros 

kapcsolatban van a hőmérséklettel. A virágzáshoz szükséges hőösszeg "szűz" lucernáról 

való magfogás esetén 2000-2200 ºC, másod- és több éves lucernánál 10-15%-kal 

kevesebb (BUGLOS 1979). 

 

A talaj- és a léghőmérséklet szélsőségei kapcsán érintenünk kell a lucerna hidegtűrését is. 

 

Ismeretes, hogy a természetes szelekció révén létrejött különböző lucernapopulációk, 

fajok, ökotípusok a környezeti stresszeket, így a hideget is, eltérő módon tűrik. A kék 

virágú lucerna (Medicago sativa) eredete a Kaspi-tenger környékére tehető, így kevésbé 

hidegtűrő, mint a sárga virágú lucerna (Medicago falcata), mely Szibériából származik. A 

tarka virágú lucerna pedig, mint a fenti két faj keresztezéséből létrejött populáció, a 

hidegtűrés tekintetében is átmeneti jellegű a kék virágú lucerna és a sárkereplucerna 

között (BUGLOS 1979, VARGA 1992). 

 

A hidegtűrést a génikus megalapozottság mellett a környezeti tényezők egész sora 

befolyásolja. E tényezők közül a legfontosabbak a következők: 

 

• a lég- és talajhőmérséklet lehűlési és felmelegedési üteme, 

• a talaj nedvességtartalma és tápanyagviszonyai, 

• a lehűlést megelőző periódus (2 hét) hőmérséklete, 

• a hidegnek kitett növény fiziológiai állapota (gyökérben felhalmozódott szénhidrátok 

szintje) és fejlettsége, 

• a megvilágítási viszonyok (BUGLOS 1979, LÁNG szerk. 1966). 



 

 

 

 

A köztermesztésben levő magyar fajták hidegtűrése általában megfelel éghajlatunk 

követelményeinek. 

 

Vízigénye: Már CSERHÁTI (1922) említi a növény különleges szárazságtűrő képességét. 

Természetesen a szárazságtűrő képességet is adott ökológiai viszonyok között kialakult 

típusok szerint kell értékelni. A szárazságtűrő képesség elsősorban azt jelenti, hogy a 

talajok többségén a nagyobb szárazság ellenére a lucerna nem pusztul ki, tovább vegetál 

és szervesanyag-produkciója minimálisra csökken. A lucerna a nagy vízigényű 

szántóföldi növények közé tartozik. A lizimétrekben mért 2-3. éves lucerna vízigénye a 

tenyészidő alatt 600-700 mm. Az elsőéves lucerna vízigénye a telepítés idejétől függően 

15-40 %-kal kevesebb (VARGA 1992). A nagy vízigény és a viszonylagos szárazságtűrés 

ellentmondását a gyökérzet nagy kiterjedése és a gyökér szívóereje oldja fel (BOCZ 

1972). A lucernának növedékenként is eltérő a vízigénye. Az első növedék kisebb 

vízigénye az alacsonyabb tavaszi léghőmérséklettel és a kisebb potenciális párolgással 

magyarázható. A 4. és 5. növedék pedig általában azért igényel kevesebb vizet, mert a 

termése is kisebb (VARGA 1992, KOVÁCS és TÓTHNÉ 1979). 

 

Transzspirációs együtthatója 600-700 között változik. A vízhasznosítása nem jó, amely 

nemcsak e fiziológiai sajátosságából, hanem a többszöri kaszálás miatti újrasarjadzásból 

is adódik. A statikai vízigény 70-75% között van. A levegőtlen talajállapotot a lucerna 

nem tűri. Ilyen körülmények között az állomány kiritkulása meggyorsul. A levegőtlen 

állapot a rizóbiumok tevékenységét is akadályozza (KOVÁCS és TÓTHNÉ 1979, 

VARGA 1992). 

 

Talajigénye: A lucerna biológiai sajátosságai miatt a talajjal szembeni igényei 

sokrétűbbek és határozottabbak, mint számos más kultúrnövényünké. Emellett 

termeszthetősége nem korlátozódik a hagyományosan "lucernatermőnek" tartott mély 

rétegű, csernozjom vályogtalajokra. A tapasztalat igazolja, hogy homokon, barna 

erdőtalajon és réti talajokon is sikeresen termeszthető bizonyos feltételek mellett 

(PEKÁRY 1979). 



 

 

 

 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy az egyes talajtulajdonságok, mint a 

mélyrétegűség, kémhatás (pH), mésztartalom, fizikai talajféleség miként befolyásolják a 

lucerna fejlődését. 

 

Bár a lucernát szárazságtűrő növénynek ismerjük, vízgazdálkodása mégis pazarlónak 

mondható. Nagy lucernatermésekhez tehát sok víz és folyamatos vízellátás szükséges. 

Hazánkban a tenyészidő alatt hulló csapadék mennyisége általában nem fedezi a lucerna 

vízigényét, eloszlása pedig gyakran kedvezőtlen. Ezért döntő jelentőségű az altalaj 

minősége. Ha ugyanis a lucernagyökér mélységi növekedése nem ütközik akadályba 

(vastagabb kavicsréteg, erősen tömődött, szikes vagy glejes talajréteg), vízigényét 

mélyebb talajrétegből, illetve a talajvízből (kapilláris víz) is képes kielégíteni. Ilyen 

talajon fejlődése aszályban sem torpan meg, termésalakulása független a 

csapadékviszonyoktól. Ugyanakkor nem kedveli a vizenyős termőhelyeket. Magas 

talajvízszint esetén a gyökérzet fejlődése korlátozott, mert az altalaj levegőtlen, az 

oxigénhiány pedig gátolja a gyökerek légzését és élettevékenységét. Levegőtlen 

viszonyok között a lucernával szimbiózisban élő, aerob viszonyokat igénylő 

gyökérgümő-baktériumok (Bacillus radicicola, Rhizobium sp.) fejlődése és 

élettevékenysége (N-gyűjtése) is stagnál (PEKÁRY 1979, VARGA 1992). 

 

A talajt nemcsak a magas talajvízszint teheti lucernatermesztésre alkalmatlanná, az rossz 

vízvezető képessége következtében is pangóvizessé, levegőtlenné válhat. Ha a vízmozgást 

a szántott réteg alatt kialakult tömődött talajszint (eketalpkéreg) akadályozza, a talajnak e 

káros tulajdonsága mélylazítással megszüntethető, vagy legalábbis enyhíthető, ha 

azonban a nagy agyagtartalom az oka, a talaj rossz vízháztartása nem javítható 

számottevően. Ilyen talajon a lucernatermesztés eredményessége bizonytalan, 

nagymértékben függ az időjárástól (PEKÁRY  1979). 

 

A lucernatermesztés sikerének másik felétele, hogy a talaj megfelelő mennyiségű meszet 

tartalmazzon és a szántott réteg kémhatása semleges körüli legyen (pH(H2O)=6,8-7,5) 

(PEKÁRY 1979, VARGA 1992). 



 

 

 

 

A legjobb, első osztályú lucernatermő talajok a löszön kialakult mély rétegű csernozjom 

vályogtalajok. E tápanyagokban gazdag, szerkezetes talajok vízvezető képessége, 

víztároló képessége, valamint szellőzöttsége igen jó, mésztartalmuk révén kedvező a talaj 

pH-értéke és mészellátása, a gyökérzet mélyre hatolását semmi sem gátolja. KEMENESY 

és MANNINGER (1966) szerint az ilyen talajon a lucerna 4-5-ször kaszálható, 

szénatermése eléri a 7-9 t/ha-t. Termését az időjárás csak kevéssé befolyásolja. 

 

Másodosztályú lucernatermő talajok a kevésbé mély rétegű, az altalajban esetenként 

szikes réteggel átszőtt csernozjom talajok, a nem túl kötött réti talajok, a meszes altalajú 

barna erdőtalajok és a vályogos homoktalajok. E - tápanyagokban általában szegényebb - 

talajokon fokozott mértékben kell a megfelelő tápanyagellátásról, és amennyiben 

savanyúak, meszezésről is gondoskodni. Ilyen talajokon a lucerna általában háromszor-

négyszer kaszálható, a termés már nagyobb mértékben függ az időjárástól, több év 

átlagában 4-6 t/ha körül alakul. 

 

A harmadosztályú talajok a sekély termőrétegű talajok, a jobb homoktalajok és a javított 

nem szódás szikesek. E talajokon elsősorban a nem kielégítő vízellátás a bizonytalan 

termések oka. Kellő tápanyagellátás és telepítés előtti altalajlazítással növelhetők az e 

talajokra jellemző 2,5-3 t/ha-os szénatermések (PEKÁRY 1979, ANTAL 1987, LÁNG 

1976). 

 

Lucernatermesztésre alkalmatlanok a "szélsőséges" talajok, a könnyű homokok, a 

tőzegtalajok, a nem javítható szikesek, az erősen kötött agyagtalajok, továbbá meszezés 

nélkül az erősen savanyú talajok, a pangóvizes és olyan területek, ahol a felszínhez közeli 

talajvízszint évi ingadozása nagy (PEKÁRY 1979, VARGA 1992). 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. A VÖRÖSHERE ÖKOLÓGIAI IGÉNYE 



 

 

 

 

 

 

Hőigénye: A vörösheremag csírázásához már 3 ºC talajhőmérséklet elegendő. A növény 

fejlődéséhez legkedvezőbb, ha a napi átlaghőmérséklet 17-19 ºC között van. A tenyészidő 

alatt 2000-2400 ºC hőösszeget igényel. Virágzás idején optimális a 20-23 ºC 

átlaghőmérséklet. Ez a beporzó rovarok tevékenységére is kedvező. A bőséges 

nektárelválasztást a csapadék, a relatív páratartalom mennyisége nagymértékben elősegíti 

(BÁNYAI és BEKE 1983). 

 

A déli származású vörösherék kivételével a fagy iránt nem érzékeny. Arra azonban 

ügyelni kell, hogy kellően megerősödve menjenek a télbe, mert az ősszel legyengült 

vöröshere (pl. első éves herét magnak hagyva kaszáljuk) kellő tápanyagtartalékok 

hiányában "póklábú" lesz, s könnyen kifagyhat. A késői kitavaszodás kedvezőtlen 

számára. Szárazságtűrése gyenge. Ha a vízhiány még tápanyaghiánnyal is kapcsolódik, 

csak gyenge termésre számíthatunk. A szárazabb klíma a vírusfertőzésnek is kedvez 

(BÁNYAI és BEKE 1983, VARGA 1992). 

 

Vízigénye: A vöröshere, a lucernával ellentétben, a hűvösebb, nagyobb relatív 

páratartalmú környezetet kedveli. Azokon a tájakon termeszthető biztonsággal, ahol az 

évi csapadék 500-600 mm feletti, és a vegetációs idő alatt is legalább 400 mm. A jó 

tavaszi növekedés feltétele a bőséges téli (legalább 100 mm), áprilisi és májusi csapadék 

(legalább 80 mm) (BÁNYAI és BEKE 1983, LÁNG 1976). Kezdeti, tavaszi fejlődése 

lassú. A tőlevelek kihajtása után a növények akkor fejlődnek jól, ha a talaj a vízkapacitás 

70-80%-áig telített. Kevés téli csapadék után a további fejlődés nagymértékben a tavaszi 

csapadék mennyiségétől függ. Fontos, hogy az első kaszálás korán történjék. Ha ez a 

szárazság miatt megkésik, a második növedék sarjadzása vontatott. Úgy tervezzük meg a 

kaszálásokat, hogy a második növedék fejlődése június hónap közepére essék (BÁNYAI 

és BEKE 1983, JÁNOSSY 1963). 



 

 

 

 

Talajigénye: A vöröshere leginkább a talaj fizikai állapotára kényes. A homokos, sós és 

laza láptalajokat kivéve minden talajon termeszthető. Általában nem megfelelőek a 

tevéketlen, rossz vízgazdálkodású talajok. Nem díszlik jól sekély rétegű, laza 

homokokon, szélsőségesen kötött szikes taljokon sem. Mészigénye nem nagy, a 

lucernáénál kisebb. Legnagyobb terméseket csernozjomon, teraszcsernozjomon, enyhén 

sós csernozjomon, réti és öntéstalajon ad, ha a vízellátottság megfelelő (BÁNYAI és 

BEKE 1983). 

 

ANTAL (1987) szerint Dunántúl és Észak-Magyarország barna erdőtalajainak, lejtős, 

sekély termőrétegű, erodált talajainak a növénye. Általában nem igényli a mély 

termőréteget, viszont vízigénye elég jelentős, ezért ha a talaj sekélyebb termőrétegű, 

akkor vízgazdálkodásának kedvezőnek kell lennie. 4,5 pH-ig savanyú talajokon is 

termeszthető, de 5 pH alatt mésztrágyázása már indokolt. Meszes csernozjomon vagy réti 

talajon is megterem, ha az időszakos szárazságokat öntözéssel mérsékeljük. 



 

 

 

 

 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

3. 1. A VIZSGÁLATI TERÜLET JELLEMZÉSE 

 

A Bodrogköz agroökológiai és növénytermesztési jellegzetességeinek rövid 

összefoglalását tartalmazza ezen fejezet. A jellemzés alapvetően az összegyűjtött 

szakirodalmi források, adatbázisok felhasználásával készült, de a talajtani adottságok 

területén - tekintettel arra, hogy ez az ökológiai tényező bizonyult a legfontosabbnak a 

célkitűzés szempontjából - a meglévő térképi adatbázis kiegészítésére saját talajszelvény 

leírást is végeztünk. Ennek eredményeit a talajtani adottságokat tárgyaló fejezetbe 

(3.1.1.3.) beépítettem. 

 

3. 1. 1. A BODROGKÖZ AGROÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAI 

 

A Bodrogköz a magyar Alföld legészakibb kiszögelése. A Bodrog, a Latorca és a Tisza 

által határolt, 945 km² kiterjedésű kistáj északon Felsőberecki és Zemplénagárd között 

átnyúlik a Szlovák Köztársaság területére. Az általunk vizsgált terület a Bodrogköznek a 

Tisza, Bodrog és az országhatár  között fekvő, Magyarországhoz tartozó része, amely 

ékszerűen benyúlik a Zempléni-hegység, Nyírség és a Rétköz közé. Területe 556 km² 

(BORSY et al. 1988). 

 

3.1.1.1. DOMBORZAT 

 

Szinte tökéletes ártéri síkság az egész terület, és bár a középső részén változatosabb a 

felszín, jelentősebb szintkülönbségek nincsenek. A tengerszint feletti magasság 95 és 178 

m közé esik, de a terület nagyrészén 95-97 m. A felszíni átlagos relatív relief 4m/km 

(MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990).  

 

A szinte esés néküli terület eléggé meghatározza a terület vízgazdálkodási helyzetét. A 

sík, mélyfekvésű területek esésviszonyai vízmozgás szempontjából kedvezőtlenek, a víz 

levonulása nagyon lassú.  



 

 

 

 

 

A síkvidéki jelleget kb. 100-110 m magasságú dilluviális homokdombok teszik 

változatosabbá Zalkod, Viss, Ricse, Nagyrozvágy, Karcsa, Révleányvár és Zemplénagárd 

környékén (MAROSI és SZILÁRD szerk. 1969). 

 

 

3.1.1.2. FÖLDTANI VISZONYOK 

 

 

A Bodrogköz az un. gálszécsi törésvonal mentén süllyedt le a harmad-negyedidőszaki 

kéregmozgások eredményeként, más alföldi peremvidékkel, így a Rétközzel, Bereg-

Szatmári-síksággal, és a Nyírséggel együtt. Egységes hordalékkúpjuk kialakulása az 

alsópleisztocén végén kezdődött, amikor is az erőteljes süllyedés hatására az Északkeleti-

Kárpátokból lefutó folyók - a Tapoly, Ondava, Laborc, Ung, Latorca ősei - 

munkaképessége megnőtt, sok durva szemcséjű üledéket  rakva le a peremi 

süllyedékterületekre. Az üledék minősége a Nyírség felé finomodik, vastagsága 50-60 m 

körüli, de a táj déli részén a 100 m-t is eléri (OZORAY 1969). 

 

A gyér növényzetű homokfelületeket az erős északias szelek megtámadták, és buckás, 

szélbarázdás futóhomokfelszínt alakítottak ki. A formákat az újpleisztocén második 

felében a löszös homoktakaró konzerválta, elsősorban a középső és nyugati részeken. 

Ahol ez a réteg elég vastag volt, napjainkig is fennmaradt (Viss, Zalkod, Kenézlő 

környéke). Ma a felszínnek csak a 10%-án fordul elő futóhomok, a Bodrog és a Tisza 

későbbi oldalazó eróziós tevékenysége miatt. Vastagsága néhány cm-től 20 m-ig változik, 

legvastagabb a táj ÉK-i részén. Ezeken a területeken a talajvízszint magasabban 

helyezkedik el a mint a környező ártéri síkság szintje (BORSY et al. 1988). 

 

Az óholocénban újabb süllyedés következett be, minek folyamán a Bodrogköz és a 

Rétköz lesüllyedt, a Nyírség kiemelkedett. A Tisza ekkor behatolt a Bodrogköz területére, 

és a Tokaji-kapu kialakítása után az Alföld belseje felé is szabad lett az útja. A Tisza és a 

Bodrog sokat változtatta medrét, oldalazó erózióval a futóhomokfelszín nagy részét 

elpusztítva, illetve szigetekre tagolva a korszak végére. Ily módon elsősorban a terület 



 

 

 

 

középső és nyugati részét alakították át. Az újholocénban a folyók az áradások idején 

partjaikkal párhuzamosan hátakat építettek, ugyanígy az északabbra folyó Karcsa mentén 

is kialakult egy lapos folyóhát. Ma a folyóhátak közötti, alacsonyabb terület nagyobb 

részét, a Bodrogköz felszínének 50%-át réti agyag fedi, melynek vastagsága változó (30-

105 cm). Az ártéri síkon a legvastagabb réti agyag Ricse és Semjén között jelentkezik 

(BORSY et al. 1988). 

 

A folyóhátaktól 1-3 méterrel lejjebb lévő laposokon ahol az áradások után sokáig 

megmaradó víz lehetővé tette a dús mocsári növényzet kialakulását, a leülepedő 

finomszerű anyagok (agyag, iszap) az elhalt növényzet részeivel keveredve kőzetté állt 

össze. A Tisza és a Karcsa folyóhátja között tágas, sekély medence keletkezett, 

(Hosszúrét) amelyben a Tisza és a Bodrog áradásai által táplált nagy kiterjedésű mocsarak 

alakultak ki az újholocén folyamán. Az állandóan vízzel borított területeken a kotus, 

tőzeges üledék dominált. Korábban a mai kiterjedésüknél jóval nagyobb területen voltak 

jelen, de nagy részük már eltünt, kiégett, vagy felszántották. Ma már csak 

Nagyrozvágytól délnyugatra fordul elő 10-60 cm vastag tőzeg. A kotus területek szélei a 

réti agyag felé mutatnak átmenetet (BORSY et al. 1988). Jelenleg a felszín 90%-át 

borítják újholocén öntésképződmények, réti agyagok és lápos-kotus üledékek (MAROSI 

és SZILÁRD szerk. 1969).  

 

A Tiszát 0.5-6.0 km, a Bodrogot 0.5-5.0 km szélességben fiatal (holocén) folyóvízi 

üledékekből felépített alluviális síkság kíséri. A holocén öntésképződmények anyaga 

öntéshomok, homokos üledék, öntésiszap, öntésagyag. 

 

A homok-, és homokos üledék elsősorban a gyorsabb folyású Tisza, és a Karcsa mentén 

jelentkezik, míg a Bodrog mentén öntésagyag, öntésiszap a jellemző (BORSY et al. 1988, 

MAROSI és SZILÁRD szerk. 1969). Az öntésagyagokban az agyag és iszapfrakció 

aránya a 80%-ot is meghaladja. Az ilyen agyagok nagyon szívósak, nehezen művelhetők, 

sok csapadék hatására könnyen vízzáróvá válnak. A homokban az iszap-agyagfrakció 

aránya általában 10-30% között ingadozik, a homokos üledékben viszont 65% is lehet. 

A Tisza-Bodrog-Karcsa-ér melletti öntésképződmények nagy változatosságuk miatt 

vízrajzi, talajtani, mezőgazdasági szempontból különböző értékűek. Mezőgazdaság 



 

 

 

 

számára a folyóhátak magasabb részei a legkedvezőbbek, különösen a kevésbé kötött, 

homokot is tartalmazó, elsősorban a Tisza és a Karcsa mellett előforduló talajok. A 

Bodrog mentén a többnyire erősen kötött, rossz vízgazdálkodású talajokon, elsősorban 

Sárospatak vonalától délre a mezőgazdaság számára nehezebbek a feltételek. (BORSY et 

al. 1988) 

 

A felszín kis magasságkülönbségei mellett is élesen elkülönülnek a Bodrog és Tisza 

menti kiöntésektől feliszapolt hátak a köztük lévő majdnem lefolyástalan teknő szintjétől. 

Ez a teknő a magyarázata a Bodrogköz ármentesítések előtti súlyos árvízi helyzetének.  

 

A Bodrogközt a felszíni formák, a geológiai, talajtani stb. viszonyok különbsége alapján 

három részre oszthatjuk: 

 

A kistáj középső része a legváltozatosabb felszínű, a sok kisebb-nagyobb 

homokszigetnek köszönhetően. Egy tagban lévő legnagyobb homokterülete Viss, Zalkod, 

Kenézlő községek között helyezkedik el, de ennek kiterjedése sem nagyobb 10 km²-nél. 

A buckáknak több mint felét löszös homoktakaró borítja. Ezek a területek a 

szabályozások előtt is mentesültek az elöntések alól, ezért itt alakultak ki a települések, és 

földművelés is csak ezeken a területeken folyhatott (SOLTÉSZNÉ 1988). 

 

ÉK felé -Nagyrozvágy környékéig- mintegy 50 homoksziget emelkedik ki a felszínből. 

Ezek közül a Bodroghalom, Karcsa és Pácin határában lévők a legjelentősebbek. Nagy 

részüket szintén löszös homok fedi. Nagyrozvágy és Zemplénagárd között maradt meg a 

legtöbb futóhomok, a felszínnek mintegy egyharmadát foglalják el a különböző nagyságú 

homokszigetek. A homokszigeteken a garmadák és maradékgerincek magassága 

helyenként a 10-15 m-t is meghaladja. Közöttük a területet réti agyagok foglalják el. Az 

egykori rossz lefolyású, ingoványos részeken képződött réti agyagok 0,5-2 m vastagok A 

lecsapolás előtti nagy mocsarak emlékét a több mint 50 km²-t kitevő lápos, kotus üledék 

őrzi. 

 

A Tisza menti alluviális síkság Zemplénagárdtól Tokajig 0.5-6 km széles sávban követi 

a Tiszát. Felszínét a legfiatalabb öntésképződmények ( öntéshomok, öntésiszap és néhol 



 

 

 

 

öntésagyag ) borítják. A Tiszához közel az öntésképződmények mindíg homokosabbak 

távolabb egyre finomodik az anyaguk. Az öntésképződmények felszíne teljesen sík. A 

Bodrogköz ÉK-i részén a homokszigetek közé is benyomulnak, de itt-ott pleisztocén 

homokszigetek is kiemelkednek belőlük (Tiszakarád, Cigánd). 

 

A Bodrog menti alluviális síkság 0.5-5 km szélességben követi a folyót. Anyaga sokkal 

finomabb, mint a Tisza menti öntésanyagok, mert a Bodrog áradásai alkalmával főként 

agyagot és iszapot rakott le, amelyek nagyrészt a nyiroktalajok és vulkanikus kőzetek 

lepusztulásából származnak. A területet elhagyott morotvák, mederszakaszok, 

kiemelkedő homokszigetek tarkítják (MAROSI és SZILÁRD szerk. 1969). 

 

 

3.1.1.3. TALAJOK 

 

 

A Bodrogköz talajviszonyainak pontosabb megismerése érdekében az összegyűjtött 

szakirodalmi forrásokat, térképeket saját talajszelvény leírással egészítettük ki. Célunk a 

kutatásunk során alaptérképnek tekintett agrotopográfiai térképen megjelenített 

talajtípusok és altípusok pontosabb leírása és a meglévő adatok kiegészítése volt. A 

mintavételekhez Pürckhauer-féle szúróbotot használtunk. Azonosítottuk a talajszintek 

kiterjedését, színét, fizikai féleségét, szerkezetét, tömődöttségét, mész, rozsda, vasborsó 

és glej jelenlétét. A legjellemzőbb minták leírását az adott talajtípus tárgyalásánál 

ismertetem. 

 

A saját vizsgálatok mellet ezen fejezet elkészítéséhez a következő szakirodalmi forrásokra 

támaszkodtam: BORSY et al. 1988, KURUCZ 1985, 1988, MAROSI és SOMOGYI 

szerk. 1990, STEFANOVITS 1993, AGROBER 1981, illetve a 3.2.1. fejezetben közölt 

térképek és talajvizsgálati eredmények. 

 

A Bodrogköz döntően ártéri terület, melynek talajviszonyaira a folyók egykori 

hordalékainak minősége nyomja rá bélyegét. Az egész területre leginkább a víz hatása 

alatt képződött talajok - réti talajok, láptalajok és azok átmeneti típusai - jellemzőek. 



 

 

 

 

Kisebb területen előfordulnak szikes talajok is. A terület fiatal talajai az öntéstalajok. A 

magasabban fekvő részek talajtakarójára a kovárványos barna erdőtalaj, erodáltabb 

lejtőire a humuszos homok jellemző. 

 

Réti talaj: Víz hatása alatt képződött talaj. Uralkodó talajképző folyamata a 

humuszosodás, jellemző folyamata a vasmozgás, kisérő folyamatai a kilúgzás, a 

sófelhalmozódás és a kicserélhető Na mennyiség megnövekedése. A képződő szerves 

anyag a folyamatos nedvesség és az anaerob viszonyok miatt a humuszos réteget feketére 

színezi. Az A szint egyenletesen humuszos, a B szint humusztartalma fokozatosan 

csökken. Az A szint szerkezete szemcsés, a B szint felé és maga a B szint hasábos. A 

szerkezeti elemek felülete az agyagtartalom miatt fénylő.  

 

A B szintben a vasmozgás következményeként rozsdafoltok, vasborsók, glej található. A 

kémhatás gyengén savanyú. A réti talaj vízgazdálkodása, a tavaszi, túlságosan nedves 

időszaktól eltekintve, kedvező. Tápanyaggazdálkodása közepes.  

 

A Bodrogköz talajtakarójának közel felét (45%) a réti talaj adja. Elhelyezkedése a 

folyókhoz nem túl közel eső, viszonylag alacsony térszinekre tehető, ahol réti öntés, 

illetve lecsapolt, telkesített láptalajokkal váltakozva található. Jellemző talajszelvény 

adatai az 1.táblázatban találhatók. 

 

 

 

 

1. táblázat.  Típusos réti talajból nyert minta 

A szintek 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

A 0-30 10YR 1/1 A Sz Sz - - - - 

B 30-50 10YR 1/1 kA H eT - - - - 

BC 50-60 10YR 4/2 AV - eT - + + + 

C 60-90 10YR 4/2 AV - eT + + - + 



 

 

 

 

(Jelmagyarázat a táblázatban foglaltakhoz a fejezet végén található. A mintavétel 
helyének azonosítását az 1. melléklet segíti.) 
 

Minta helye: Györgytarló-Dorkótanya közötti út, 13. km kő 

 Művelési ág: szántó 

 

Réti öntés talaj: Jellemző folyamata a humuszosodás, kísérő folyamata a vasmozgás. 

Habitusára jellemző az öntéstalajoknál előforduló rétegzettség, de megtalálható a 

humuszosodó réteg is. A B szintben rozsdafoltok, vasborsók találhatók. Szerkezetére 

jellemző - az öntés jellegből adódóan - a gyenge szemcsézettség, illetve a szerkezet 

nélküli állapot. Fizikai féleségét a folyók hordalékanyaga adja, ami hordalékrétegenként 

igen változatos lehet. Vízgazdálkodása és tápanyagszolgáltató-képessége egyaránt 

közepes. 

 

Általában az ártér magasabb fekvésű területein fordul elő, ahol az elöntések közötti idő 

hossza lehetőséget ad a talajképző folyamatok megindulására. A Bodrogközben a 

talajtakaró 15 %-át adja, általában fiatal, nyers öntéstalajok szomszédságában. Jellemző, 

hogy az árvízvédelmi töltés védett oldalán fordul elő igen gyakran. Jellemző talajszelvény 

adatai a 2. táblázatban találhatók. 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat.  Réti öntés talajból nyert minta 

A szintek 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

A 0-30 10YR 4/1 VA Sz Sz - - - - 

B 30-60 10YR 5/2 V - eT - + + - 

C 60-80 10YR 3/1 VA - eT - + - - 

Minta helye: Karos-Vajdácska közötti út, az alsóberecki elágazás 



 

 

 

 

 Művelési ág: szántó 

 

Fiatal nyers öntéstalaj: Jellemző talajképző folyamata a hordalékborítás, kísérő 

folyamatai a humuszosodás és a redukció. A humuszosodás mértéke nem éri el sem a réti 

öntéstalajban, sem a humuszos öntéstalajokban megfigyelhető mértéket. Előfordulhat, 

hogy a szelvényrétegei között különbségek vannak az oxidációs viszonyokban. A 

felszínhez közel rozsdás foltok, lejjebb szürkés márványozottság figyelhető meg. 

Vízgazdálkodása a vízborítás idejétől függően értékelhető. Tápanyaggazdálkodása 

közepes. 

 

Előfordulása a folyókhoz közel eső, gyakran elöntött területekre tehető. A Bodrogközben 

egyrészt az árvízvédelmi töltés és a folyók között, másrészt a töltésen kívül található. Az 

utóbbi főleg a Bodrogzugra jellemző. A terület talajtakarójának 20 százalékát adja. A 3. 

táblázat szemlélteti a jellemző talajszevényt. 

 

3. táblázat.  Fiatal nyers öntéstalajból nyert minta 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

1 0-40 10YR 4/2 V Sz kT - - - - 

2 40-60 10YR 4/2 kV Sz-D gyT - + - - 

3 60-80 10YR 4/2 AV - eT - + - - 

4 80-100 10YR 4/2 kAV - ieT - + + - 

Minta helye: Zalkod ny-i határa 

 Művelési ág: szántó, kukorica tarló 

 

Lecsapolt és telkesített síkláp talaj: Uralkodó folyamatok a tőzegképződés, a 

humuszosodás és a kotusodás. Jellemző folyamata a száradás. A lecsapolás után 

megszűnik az állandó vízborítás, süllyed a talajvízszint. A kiszáradó rétegek könnyen 

meggyulladnak, sokszor égetik is. Így a tőzeges réteg vastagsága folyamatosan csökken. 

 

A Bodrogközben foltokban fordul elő, a terület folyamatos lecsapolásának, száradásának 

eredményeképpen. Kiterjedése 8 százalék körül van. Reprezentatív talajszelvényt 



 

 

 

 

szemléltet a 4. táblázat, rétiesedés irányába mutató talajfejlődést mutat az 5. táblázatban 

lévő szelvényleírás. 

 

4. táblázat.  Lecsapolt és telkesített síkláp talajból nyert minta 

A szintek 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

A 0-20 10YR 4/2 V M nT - - - - 

B 20-55 10YR 3/2 A - eT - - - - 

C 55-100 10YR 5/1 kA - eT - - - - 

Minta helye: Bélatanya keleti határa 

 Művelési ág: legelő, kaszáló 

 

 

5. táblázat.  Telkesített lápos réti talajból nyert minta 

A szintek 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

A 0-30 10YR 1/1 A Sz Sz - - - - 

B 30-60 10YR 2/1 kA Sz-D eT - + - + 

C 60-100 10YR 4/2 kA - eT - + - + 

Minta helye: Nagyhomok-Tiszakarád közötti út, 2. km kő 

 Művelési ág: szántó 

 

Megjegyzés: Típusos réti felé fejlődő telkesített lápos réti talaj, melynek 

száradását a lecsapoláson kívül a folyamatos művelés is gyorsítja. A felső 30 cm 

folyamatos szántása eltüntette a tőzeges réteget. A lápi jelleget már csak a rozsdás, 

glejes "B" szint mutatja. A réti hatás már erősebb mint a lápi. 

 

Kovárványos barna erdőtalaj: Uralkodó talajképző folyamatai a humuszosodás, a 

kilúgzás, az agyagosodás, az agyagvándorlás, és a savanyodás. Jellemző folyamata a 

kovárványképződés. Kísérő folyamata az agyagszétesés. A humuszosodás és a kilúgzási 

szint vastagsága igen változatos lehet. A felhalmozódási szint kovárványcsíkok 



 

 

 

 

formájában jelenik meg, mely a talajképző folyamatok jellege szerint lehet barnás 

vöröses, illetve vörösesbarna. Az egyes csíkok vastagsága és az egymástól való távolsága 

igen változatos lehet. A kovárványos rétegek vastagsága lefelé fokozatosan csökken, 

majd az alapkőzet határán megszűnik a kovárványosodás. A kovárványosodás feltétele, 

hogy az alapkőzet homok fizikai féleségű legyen, meszet ne tartalmazzon, savas 

kémhatású legyen. 

A Bodrogközben a kovárványos barna erdőtalaj kisebb foltokban, a terület mintegy 10 

százalékán fordul elő. Egyetlen nagyobb kiterjedésű foltja a terület déli részén Viss, 

Zalkod és Kenézlő falvak alkotta háromszögben. Általában az áradástól, illetve 

vízborítástól folyamatosan mentes, magasabb fekvésű területeken fordul elő, ahol egy 

régebbi  üledékképződési folyamat eredményeképpen homok alapkőzet található. Igen 

érdekes, hogy helyenként a homok mélyebb rétegeiben eltemetett talajok találhatók. 

Jellemzőnek tekinthető talajszelvényt mutat a 6. táblázat. 

 

6. táblázat.  Kovárványos barna erdőtalajból nyert minta 

A szintek 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

A 0-30 10YR 5/8 VH M gyT - - - - 

B 30-130 7.5YR 4/6 AH Sz eT - - - - 

C 130- 10YR 6/6 H - nT - - - - 

Minta helye: Kenézlő-Zalkod közötti út, Kenézlő határában, az úttól balra. 

Művelési ág: homokbánya 

Megyjegyzés: A "B" szintben 2-3 cm-es lefelé vékonyodó vízszintes irányú 

kovárványcsíkok vannak (típusos kovárvány). A homokbánya falában 2,5 m-nél 

régi talajképződés nyomát találtuk, amely egy 15 cm vastag barnásvörös, agyagos, 

humuszos szintben nyilvánul meg. Az agyagos rész felső felében apró gócokban 

mészkiválás, helyenként mészfront szerű 2-3 cm vastag porló mész. 

 

Humuszos homok talaj: Jellemző folyamata a humuszosodás, kísérő folyamatai a 

talajszemcsék mozgása és a kőzet mállással szembeni ellenállása. A humuszos szint jól 

kivehető, de más talajképződés nem mutatkozik. A humuszréteg 40-cm-nél kisebb, a 



 

 

 

 

humusztartalom 1 százaléknál nem kisebb. Termékenységük a futóhomok talajokénál 

jobb. 

 

A Bodrogközben a humuszos homok talaj három említésreméltó foltban fordul elő 

Bodroghalom, Páterhomok, Magasorom és Apróhomok települések határában. A tanya, 

illetve falunevekből is kiolvasható, hogy előfordulásuk a magasabb térszinhez 

kapcsolódik. Hozzávetőleg a terület 1 százalékát fedik. Jellemző talajszelvény adatait 

szemlélteti a 7. táblázat. 

 

7. táblázat.  Humuszos homokból nyert minta 

A szintek 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

1 0-25 7.5YR 4/6 VH M Sz - - - - 

2 25-90 10YR 5/6 H - gyT - - - - 

Minta helye: Kenézlő-Zalkod közötti út, 3. km kő, az úttól jobbra 

 Művelési ág: szántó, búza vetés 

 

Megjegyzés: Régóta művelés alatt álló humuszos homoktalaj, melyen gyenge 

erdőhatás is megfigyelhető. Folyamatosan erodálódik. A felszin erózióra 

hajlamos, humuszos homok és lejtőhordalék talaj váltakozik a felszínnek 

megfelelően. 

 

Szolonyeces réti talaj: Uralkodó folyamatai a humuszosodás, a vasmozgás és a 

sófelhalmozódás. Jellemző folyamat a kicserélhető Na-tartalom megnövekedése, kísérő 

folyamat a kilúgzás. A réti talajképző folyamatokhoz kismértékű szikesedés is társul. Ezt 

a kicserélhető Na megnövekedése mutatja (S% 5 fölött) . Jellemző rá a rétinél erősebb 

szerkezetesség. Oszlopok, hasábok a B szintben. Vízgazdálkodásuk kedvezőtlen, 

tápanyaggazdálkodásuk közepes. 

A Bodrogközben előfordulása jelentéktelen. A Karos és Becsked településeket összekötő 

úttól északra, az országhatár közelében, azon átnyúlva található, megközelítően 1-1,5 km2 

kiterjedésben. 



 

 

 

 

 

Sztyeppesedő réti szolonyec: Uralkodó folyamatai a humuszosodás, a kilúgzás, a 

sófelhalmozódás, a kicserélhető Na-tartalom megnövekedése, az oszlopos szerkezetű 

szint kialakulása. Jellemző folyamat a sztyeppesedés. Kialakulását a talajvízszint 

csökkenése teszi lehetővé. Jellemző rá a szikeseknél mélyebb A szint, a 3 méternél 

mélyebb talajvízszint. Tápanyag- és vízgazdálkodásuk közepes. 

 

A Bodrogközben egy kb. 1,5 km2-es foltban található Bodroghalom északi határában. A 

nyolvanas évekig csak legelőnek használták, feltörése azóta kezdődött. 

 

8. táblázat.  Sztyeppesedő réti szolonyecből nyert minta 

A szintek 

Jele Hossza Színe Fiz.f. Szerk. Töm. Mész Rozsda Vasb. Glej

A 0-10 10YR 4/2 VA M nT - - - - 

B 10-60 10YR 3/2 kA - eT - + - - 

C 60-90 10YR 5/1 kA - eT + + + + 

Minta helye: Bodroghalom északi oldalán, az út jobb oldalán 

 Művelési ág: legelő 

 

Megjegyzés: Sztyeppesedés (morzsás szerkezet) leginkább az "A" szint felső 5 

cm-ére terjed. Ez a rész színében is sötétebb. Erősen száradó, sztyeppesedő réti 

szolonyec. 
Jelmagyarázat a táblázatokhoz 

 
Hossza:    A szint teteje a felszíntől - a szint alja a felszíntől 
Színe:    MUNSELL-skála alapján (AGROINFORM 1989) 
Fiz.fél.:    A agyag 
    V vályog 
    H homok 
    k kötött 
Szerk.:    M morzsás 
    Sz szemcsés 
    D diós 
    H hasábos 
Töm.:    T tömődött 
    ieT igen erősen tömődött 
    eT erősen tömődött 
    kT közepesen tömődött 
    gyT gyengén tömődött 



 

 

 

 

    L laza 
    Sz szántott 
 
Mész, Rozsda, Vasb., Glej:  + van 
    - nincs 
 

 

 

3.1.1.4. ÉGHAJLAT 

 

 

A Bodrog és a Tisza közé ékelődő Bodrogköz a magyar Alföld legészakibb kiszögellése. 

Klimatikus adottságainak döntő meghatározója a földrajzi helyzete. Magyarország 

éghajlati körzetbeosztásában a Bodrogköz a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, hideg 

telű területek közé tartozik (BORSY et al. 1988). 

  

Az évi napfénytartam 1880-1920 óra közötti (MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). A 

tenyészidőszak 1430 óra körüli napsütése felhívja a figyelmet arra, hogy a Bodrogközben 

a sok napfényt kedvelő növényeket nem célszerű termelni (BORSY et al. 1988). Évi 

felhőzete 55%, a tél viszonylag derültebb, nyáron viszont az Alföld felhősebb tájaihoz 

tartozik. 

 

Az évi középhőmérséklet Ny-on 9-10 °C, K-en 8-9 °C. Január középhőmérséklete –3-3,5 

°C. A téli napok száma magas (30-40), a hótakarós napok száma 35-38, az átlagos 

maximális hóvastagság 16-17 cm (MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). Ezek az értékek 

a környező területek értékeihez viszonyítva alacsonyak. Ennek oka egyrészt  a szűkös téli 

csapadék, a másrészt a szeles, száraz hideg hópusztító hatása lehet. Késői tavaszodás 

jellemzi a területet, a napi középhőmérséklet csak április 15 és 20 között emelkedik 10 °C 

fölé, az utolsó fagy átlagos határnapja a Ny-i részen április 15-20, K-en április 20-25. A 

tavaszi fagyok késői jelentkezése jelentős veszélyforrása a mezőgazdaságnak (BORSY et 

al. 1988). 

 

A kistáj nyara mérsékelten meleg, és ÉK felé haladva egyre hűvösebbé válik. A júliusi 

középhőmérséklet a táj NY-i felén 20-21 °C, ÉK-i peremén csak 19-20 °C. A nyári napok 



 

 

 

 

száma 65-70, a hőségnapoké 15-20 (BORSY et al. 1988). Ősszel a hőmérséklet napi 

közepe október 10-15 között süllyed 10 °C alá, az első őszi fagy pedig október 5 körül 

jelentkezik. Évente átlagban 185 fagymentes napra számíthatunk. (MAROSI és 

SOMOGYI szerk. 1990).  

 

A mezőgazdasági termelés szempontjából igen jelentős 10 °C középhőmérsékletet 

meghaladó napok száma 170-190 között változik. A szántóföldi területeken a késő tavaszi 

és kora őszi fagyok miatt rövid tenyészidejű növények termesztésére van lehetőség 

(BORSY et al. 1988). 

 

A csapadék évi összege 530-610 mm (BORSY et al. 1988). A táj nagyobb hányadát 

kitevő középső része jellegzetesen csapadékszegény terület (530-550 mm). A csapadék 

mennyisége ÉNY felé, a Zemplén -hegység irányába haladva és K-i irányban is 

mérsékelten növekszik. Ezeken a területeken a csapadék eléri vagy kissé meghaladja a 

600 mm-t is (MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). Csapadékjárásának jellemző 

sajátossága a tavasz eleji szárazság, márciusban 29-34 mm az átlagos 

csapadékmennyiség. A nyári félév csapadéka 350 mm körüli, de ÉK-en és NY-on 370 

mm jellemző. A tenyészidőszak kezdetétől júniusig a csapadék mennyisége ugrásszerűen 

megnő. KURUCZ (1985) szerint márciusban 0,7-0,8; áprilisban 1,3-1,4; májusban 2,3-

2,6 nap a valószínűsége a 10 mm-nél nagyobb napi csapadéknak. Az adott 

talajtulajdonságok mellett ezen csapadékos napok már számottevően megnehezíthetik a 

mezőgazdasági munkákat. Legtöbb esőben június folyamán részesül a terület (65-70 

mm). Az őszi másod-maximum gyenge, alig ismerhető fel (MAROSI és SOMOGYI 

szerk. 1990). 

 

A potenciális evapotranszspiráció - a térséghez legközelebb eső - Nyíregyházáról 

származó 50 éves átlaga 668 mm, ami az éves csapadékot meghaladja. A tavaszi értékeket 

vizsgálva viszont azt látjuk, hogy a csapadék mennyisége nagyobb, mint a potenciális 

evapotranszspiráció, vagyis a tavaszi hónapok a talaj vízzel való feltöltődését és egyben a 

belvíz képződését segítik elő (KURUCZ 1985). 

 



 

 

 

 

A Bodrogköz hazánk szeles tájaihoz tartozik. A leggyakoribb szélirányok az É-i, ÉNY-i 

és D-i. Az átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket, a téli félévben 3 

m/s körül ingadozik (BORSY et al. 1988). 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a táj éghajlati adottságai közül a mezőgazdaságnak 

különösen az alábbiakkal kell számolnia: 

 

• A megnövekedett téli csapadék a kora tavaszi időszakban növeli a belvízzel borított 

területek kiterjedését. 

• A tenyészidőszak kezdetétől júniusig a csapadék mennyisége ugrásszerűen nő. Az 

erősen kötött, kis lejtésű szántóterületek művelése szinte lehetetlenné válik akkor, ha 

a feltalaj átnedvesedik. 

• A késő tavaszi és a kora őszi fagyok miatt rövid tenyészidejű növényfajok, illetve 

fajták termesztésére nyílik lehetőség (BORSY et al 1988). 

 

 

3.1.1.5. VÍZRAJZ 

 

 

Felszíni vizek: A Felső-Tiszavidék vízföldrajzi szempontból két alkörzetre tagolódik, a 

Bereg-Szatmári-síkságra és a Bodrogköz-Rétközre. A Bodrogköz-Rétköz alig 1300 km²-

nyi területe Alföldünk felszíni és felszín alatti vizekben eléggé gazdag részlete. A 

Nyírséget megkerülő folyóvizek mind itt futnak össze és folynak át. 

 

A kistájat a Tisza Zsurk-Tokaj közötti (92 km) és a Bodrog (50 km) szakasza határolja. 

Ide tartozik még a Ronyva Sátoraljaújhely alatti szakasza is. A tájat sűrű csatornahálózat 

hálózza be, melyek közül a nagyobbak: Berecki -főcsatorna, amely a Bodrog mentének É-

i felén szedi össze a vizeket, a Tiszakarádi-főcsatorna, amely a kistáj ÉK-i részének 

vízfeleslegét szedi össze illetve a Törökéri-főcsatorna a terület DNY-i felében a belvizek 

elvezetője (MAROSI és SZILÁRD szerk. 1969). 

 



 

 

 

 

A Tisza vízjárásra jellemző, hogy a szakaszon az árvizek maximumai decemberre, 

februárra, júliusra esnek, míg a kisvizek ősszel (szeptember, november) jelentkeznek. 

Ahogy lefelé haladunk a folyón, a betorkolló mellékfolyók megváltoztatják a vízhozamok 

éven belüli eloszlását. A folyó tokaji szelvényében csak egy tavaszi árhullám mutatható 

ki, mely összefut a kora nyári zöldárral. A folyó Tokaj-Dombrád közötti szakasza a 

tiszalöki duzzasztógát megépülése óta természetes vízjárásának jellegzetességét 

elvesztette, a duzzasztás befolyása alatt áll. Hasonlóképpen érzékelhető a duzzasztás 

hatása a Bodrogon is. A Bodrogon egy kettős kulminációjú február-áprilisi árhullám 

mutatható ki, melynek első felét a hóolvadás, második felét a tavaszi csapadék táplálja. 

Tokaj felett 1 km széles nyílt árteret hagytak szabadon vésztározó céljából, mert a 

hordalékkúp övezet mérsékli a folyó vízjárásának hevességét, de elnyújtja árhullámainak 

tartamát, ami akadályozza a Tisza árvizeinek levonulását. Az itt tározódó víztömeg révén 

a Tiszai árhullámok magassága valamelyest mérséklődik (MAROSI és SZILÁRD szerk. 

1969, MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). 

 

A vízminőség a Tiszán I., a Bodrogon II. osztályú, de időnként ennél szennyezettebb. A 

Ronyva torkolati szakasza Sátoraljaújhely ipartelepeitől szennyezett, a csatornák sokszor 

pangó vize azonban egyes szakaszokon már erősen szennyezett. A folyókon a kémiai 

elemek sorában a kationok között a kalcium vezet, de mindenhol jelentős a nátrium is. Az 

anionok közül a Tiszán mindenütt a hidrogénkarbonáté, a Bodrogon a szulfátoké az első 

hely, a második helyen pedig a klorid áll (MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). 

Állóvizek: Az ármentesítés előtt a Bodrogköz területének nagy részét időszakosan víz 

borította. A csatornahálózat kiépítése után az állandó vizű mélyedések többsége kiszáradt, 

csak néhány morotva és vízzel borított mélyedés emlékeztet a táj egykori vízi világára. 

Ma a VITUKI állóvízkataszterében e területnek 15 állóvize szerepel, de számuk 

időszakosan ennek többszörösére is emelkedhet. Magyarország kistájainak kataszterében 

( MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990) 4 természetes tóról, 3 tározóról és 14 holtágról 

tesznek említést.. A természetes tavak között a Karcsa-tó, a holtágak között a kenézlői, a 

tározók között a vajdácskai a legnagyobb. 

 

Felszín alatti vizek: A Bodrogközben a talajvíz terepszint alatti mélysége nagyon 

változó. Általában 2-3 m mélyen helyezkedik el a talajvíztükör, de előfordulnak 



 

 

 

 

magasabb és alacsonyabb talajvízállású területek is. Periodikusan erőteljes ingadozás 

tapasztalható a két folyó, a Tisza és a Bodrog mellékén. Az évi periódust tekintve a 

legintenzívebb a vízszintemelkedés februárban, majd a téli hónapok után március-

májusban éri el maximumát és szeptember-novemberben a minimumát. Nedvesebb 

években a talajvíztükör a kistáj belső területein sok helyen alig 0,5 m-re található a felszín 

alatt. A talajvíz a csatornák mentén 2 m felett áll a homokbuckás területeken pedig követi 

a felszín domborulatát (MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). A tiszalöki duzzasztómű és 

a Keleti-főcsatorna üzembehelyezése után a Tiszán Dombrádig és a Bodrog hazai 

szakaszán végig érezhető a duzzasztás hatása. Emiatt a folyók talajvízleszívó hatása 

csökkent, sőt a nyomása még nőtt is azokon a területeken, ahol a talajvíztartó réteg a 

folyóval közvetlen kapcsolatban áll. 1955 és 1974 között a bodrogközi észlelő kutak 

adatai alapján 13-15 cm-es szintemelkedés figyelhető meg. (LÓKI 1983)  

 

A talajvíz pangó jellege másrészről a mérsékelt víztároló és vízvezető képességű finom 

üledéknek köszönhető. A talajvíz sókoncentrációja meglehetősen magas (2000 mg/l 

felett), jellege elsősorban kalcium-hidrogénkarbonátos, Cigánd és Ricse környékén 

nátrium-hidrogénkarbonátos, de Sárospataktól északra kalcium-klorid is előfordul. A 

szulfáttartalom nagyon alacsony, egy-két foltot kivéve 60 mg/l alatti. A talajvíz 

keménysége az ÉK-i tájrészen meghaladja a 25 nk°-ot míg DNY-on 15-25 nk° között van 

(MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). 

3.1.1.6. NÖVÉNYZET 

 

 

A terület az Alföld flóravidék Észak-Alföld flórajárásába tartozik, annak is a NY-i része 

(Samicum). A hidroökológiai viszonyok változatossága miatt a növénytársulások széles 

skálán jelennek meg. A Bodrog és a Tisza mentén a fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-

fragilis) a leggyakoribb növénytársulás. Legnagyobb összefüggő állományai a Bodrog-

Tisza torkolatánál, valamint a két folyó mentén 50-500 m-es sávban lelhetők fel. Ezek 

lombkoronaszintjét az ezüstfűz mellett a törékeny fűz, fekete és rezgő nyár, mézgás éger 

alkotja. A mederhomokon az alacsony (1-4 m magas) bokorfüzes állomány a jellemző 

(Salicetum triandrae) (MAROSI és SOMOGYI szerk. 1990). 

 



 

 

 

 

A terület fontosabb potenciális erdőtársulásai a következők: 

 

• Kőris-szil ligeterdők (Fraxino pannonicae-Ulmetum). Lombkoronaszintjében a 

kocsányos tölgy uralkodik. Korabeli térképekkel dokumentálhatóan régen, elsősorban 

a Bodrog mentén, nagy területeket borítottak, de a nagymértékű erdőírtás 

következtében állományuk leszűkült. A potenciálisan ártéri tölgyes termőhelyekre 

részben nem honos fajokból álló nyárasokat telepítettek. A tölgyesek viszonylag 

fajszegények, ami a duzzasztás miatt megemelkedett talajvíznek köszönhető.  

• Kőris-mézgáséger láperdő (Fraxino pannoniacae-Alnetum hungaricum), viszonylag 

kevés állományuk közül legjellemzőbbnek a Bodrogköz északkeletei részén a 

magassásos égeresek. Több állományuk pusztulófélben van. 

• Gyertyános tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum, Querco robori-Carpinetum). 

Legszebb képviselője a Sárospataktól keletre fekvő Long-erdő. Botanikai szenzációját 

az adja, hogy az erdőben nagy számban található gyertyán, sőt bükk is. Minden 

bizonnyal a jégkorszak hűvös klímájában leereszkedett bükkös maradványaiként 

maradtak fenn napjainkig ezen a változatlanul hűvös, ártéri területen. Leromlott 

maradványfoltok felfedezhetők a Bodrogköz északi, északkeletei részén is. 

• Tölgyesek: A száraztól a nedves homoki tölgyesekig fordulnak elő állományai, 

általában kicsiny foltokban és degradáltan. 

• Akácosok: Legkülönbözőbb típusokban fordulnak elő (MAROSI és SOMOGYI 

szerk. 1990, TUBA 1994). 

 

A természetes és mesterséges morotvák és tavak gazdag hínár vegetációval rendelkeznek. 

Nagy területeket foglalnak el a nádasok (Phragmition). A nyílt folyópartok, feltöltődő 

morotvák, vízállásos helyek iszapos talaján gyakoriak a törpekákások (Nanocyperion). 

Általában a nádasokat követik a magassásos társulások (Magnocaricion). Nagyobb nyílt 

területek tipikus növénytársulásai a mocsárrétek (Agrostion albae) (TUBA 1994). 

 

 

3.1.2. NÖVÉNYTERMESZTÉS A BODROGKÖZBEN 

 

 



 

 

 

 

A Bodrogközben céltudatos mezőgazdasági tevékenységről inkább csak jelen században 

beszélhetünk. A második világháború előtt jelentős szerepünk volt az uradalmaknak, 

amelyek a kor adottságaihoz viszonyítva jól gazdálkodtak (gőzeke használat, gazdasági 

kisvasút, vízrendezési munkák stb.). A paraszti gazdaságok termelési színvonala, a 

falukép eléggé eltérő volt. Általában az alacsony színvonal és nehéz életkörülmények 

jellemezték. A rossz szállítási, értékesítési viszonyok a termelési struktúrát 

leegyszerűsítették (gabona, aprómag, szarvasmarha). 

 

A kedvezőtlen ökológiai adottságok, a mezőgazdasági termelés késői térhódítása és a 

közgazdasági viszonyok sem kedveztek az intenzív mezőgazdasági termelés 

kialakulásának. 

 

A Bodrogközre a zártság és a mezőgazdasági termékek értékesítési lehetőségeitől - főleg 

az intenzív kultúrák piacától - való nagy távolság a jellemző. Az 1920-30-as években 

kezdett a közúthálózata kialakulni. A kisvasút hálózat főleg a nagybirtokokat segítette az 

értékesítésben. 

 

 

Jelenlegi úthálózata jól kialakult, azonban minősége nem kielégítő (1. melléklet). A 

kisvasút hálózatot az elmúlt évtizedben megszüntették, amely a tömegáruk gépkocsival 

történő mozgatását és a költségek jelentős növekedését eredményezte. A nagy tömeget 

adó, gyorsan romló termékek termelését a távolság és az útviszonyok jelentősen 

befolyásolhatják. 

 

A Tisza-Bodrog vízrendszerébe történt beavatkozások, fejlesztések, a mezőgazdaságot is 

sújtó világgazdasági helyzet és a közgazdasági szabályozások csak súlyosbították a térség 

helyzetét. 

 

Jelentős ipari tevékenység nincs. A termelőszövetkezetek alaptevékenységen kívül 

melléküzemági tevékenysége számottevő volt ugyan, de sok problémával küszködött. Az 

1970-es évek második felében felgyorsult és máig is tartó kedvezőtlen folyamat felvetette 

a térség mezőgazdaságának hathatósabb támogatását, a kedvezőtlen körülmények 



 

 

 

 

mérséklésének, illetve megszüntetésének szükségességét (KURUCZ 1988). Meliorációs 

beruházások indultak el, melyek fontossága azonban a rendszerváltás előtti években 

átértékelődött, részben be sem fejeződtek, részben nem hoztak tartós javulást a 

termőképességben a fenntartáshoz szükséges pénzeszközök hiánya miatt. 

 

A sík mélyfekvésű területek esésviszonyai vízmozgás szempontjából kedvezőtlenek, a 

természetes felszíni összegyülekezés nagy területeken jellemző. A VITUKI által 

szerkesztett belvizelöntési térkép (1981) szerint a terület mintegy 30-35%-a mélyfekvésű, 

fokozottan belvízveszélyes, a 10%-os valószínűségű (10 éves gyakoriságú ) belvizi 

elöntés jelentkezésekor víz alá kerül. 

 

A termelőszövetkezetek, illetve a nagyüzemi gazdálkodás kialakulását nem követte a 

kapcsolódó vízgazdálkodási létesítmények megépítése. A belvízrendszer műveit ma is az 

elavultság jellemzi. Az eddig megépült hiányos üzemközi és még hiányosabb üzemi 

csatornákból sem képesek a főcsatornák és szivattyútelepek a belvíz átemelésére. 

 

A nagyüzemi gazdálkodás keretében, sokszor a terep- és talajadottságokat mellőző, illetve 

azokhoz nem igazodó táblanagyságokat alakítottak ki. Ezt a tevékenységet nem követték 

még a legszükségesebb vízgazdálkodási beavatkozások sem. A minimális hosszban épített 

vízelvezető rendszerek is, a karbantartás hiánya miatt rövid idő után nem tudták ellátni 

funkciójukat. Így a különböző szintű vízelvezető elemek (főmű, üzemközi és üzemi) 

korszerűtlen, kapacitásilag elégtelen volta miatt a helyben lehulló csapadék és altalajvíz 

okozta vízkártételek elhárítására nem alkalmas. 

 

Ez a kedvezőtlen vízgazdálkodási helyzet érzékelhető a termelési eredmények nagy 

szórásában, bizonytalanságában. Jelentős az évente vetetlen terület nagysága, mely 5,5-

14,1 %-a a mezőgazdaságilag művelt összterületnek. 

  

A rendszerváltást követő birtokstruktúra átalakítás csak rontott a térség vízgazdálkodási 

helyzetén. A keleti részen a TSz-ek felbomlottak, helyükön nagyon eltérő szinvonalú 

magángazdálkodás alakult ki. A nyugati részeken megmaradt üzemek anyagi helyzete is 



 

 

 

 

bizonytalan, így a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó költségeket általában minimalizálni 

igyekeznek. 

 

A gazdálkodás eredményére, szerkezetének alakulására erőteljesen rányomta bélyegét a 

terület kedvezőtlen adottsága és a vízgazdálkodási viszonyok fokozódó romlása (9. 

táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. táblázat  Földhasználat a Bodrogközben az országos adatok tükrében (1995) 

Művelési ág Bodrogköz Országos 

 1 000 ha termőter. %-a 1 000 ha  termőter. %-a 

Szántó 23.9 60.8 4 715.9 58.9

Kert és gyümölcs 0.6 1.5 184.1 2.3

Szőlő 0.1 0.2 131.1 1.6

Gyep 11.8 30.0 1 148.0 14.3

Mezőgazdasági terület 36.4 92.5 6 179.3 77.1

Erdő 2.9 7.4 1 762.9 22.0

Termőterület 39.3 100 8 010.5 100

Szántó átl. aranyk. ért. 12.7 21.2

Termőter. átl. arányk. ért. 9.8 16.6

(Forrás: KSH 1996, AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ ÉS INFORMATIKAI INTÉZET 1995) 

 



 

 

 

 

Az üzemek gazdálkodásában, a növénytermesztés pótlólagos ráfordításai alacsony szinten 

érvényesülnek, illetve a ráfordítások szintje is alacsony. Ez abban jut kifejezésre, hogy 

alacsonyak a termésátlagok az országos átlaghoz viszonyítva is (10. táblázat), és a 

rentabilis gazdálkodás biztosítása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. 

 

A termelési értékben a növénytermesztés nagyon kedvezőtlen eredményt mutat. A 

növénytermesztés eredménytelensége az egész termelési szerkezetre rányomja a bélyegét. 

Az állattenyésztés is követi a megváltozott növénytermesztési szerkezetet. A 

növénytermesztés eredményi megjelennek az állattenyésztésben is, eredménycsökkentő 

tényezőként (KURUCZ 1988). 

 

A vetésszerkezetben legnagyobb részarányt az őszi kalászosok képviselnek (10. táblázat). 

A termesztett növények között a kalászosokat a kukorica követi, ipari növények közül a 

napraforgó, a repce és a cukorrépa fordul elő. Viszonylag jelentős a vetésszerkezetben a 

szálastakarmányok részaránya. 

 



 

 

 

 

10. táblázat Fontosabb szántóföldi növények vetésterületének aránya (%) és termésátlaga (t/ha) országosan 
és a Bodrogközben 

 
Vetésterület aránya a ORSZÁGOS BODROGKÖZ 
szántóterület %-ában 1980 1985 1988 1990 1980 1985 1988 1990 
Búza 29.6 31.5 29.7 29.0 29.1 25.9 27.3 26.6
Rozs 1.5 1.8 2.0 1.9 1.6 1.4 2.7 2.4
Őszi árpa 2.5 4.3 3.4 4.4 0.0 0.2 0.3 0.3
Tavaszi árpa 2.7 1.9 2.5 2.3 5.6 2.3 5.1 3.3
Kukorica 22.3 19.5 20.8 19.2 12.3 14.0 23.0 24.3
Borsó 1.1 1.3 2.9 3.2 0.4 0.2 0.8 1.0
Cukorrépa 2.5 2.4 2.5 2.8 1.8 0.9 0.0 0.1
Napraforgó 6.4 8.0 8.4 8.2 1.3 1.3 1.7 3.1
Repce 1.2 1.3 0.9 1.5 0.0 0.9 0.4 2.0
Lucerna 8.6 7.4 6.6 6.8 7.7 5.0 5.9 7.9
Vöröshere 1.2 0.8 0.6 0.5 4.2 5.0 4.1 4.1
Termésátlag (t/ha)         
Búza 4.8 4.8 5.5 5.1 2.2 2.4 4.6 4.4
Rozs 1.9 1.9 2.6 2.6 1.2 1.8 2.4 3.6
Őszi árpa 4.2 4.0 4.7 4.9 0.0 1.8 3.7 5.4
Tavaszi árpa 3.5 3.3 4.2 4.2 1.4 1.4 2.7 3.8
Kukorica 5.6 6.6 5.6 4.1 1.4 3.7 5.6 3.7
Borsó 2.5 2.7 2.7 2.2 0.2 1.2 2.3 1.3
Cukorrépa 37.8 37.8 38.9 35.8 9.5 22.4 0.0 45.0
Napraforgó 1.7 2.0 2.0 2.0 0.4 0.7 1.9 1.9
Repce 1.9 1.5 2.1 1.7 0.0 0.8 1.3 1.0
Lucerna 6.0 5.5 5.1 4.8 3.6 5.9 5.7 5.7
Vöröshere 4.0 4.5 3.5 3.1 2.2 4.3 3.1 3.0
(Forrás: AGRÁRGAZDASÁGTANI KUTATÓ ÉS INFORMATIKAI INTÉZET 1992.) 



 

 

 

 

3.2 ADATBÁZIS 

 

A célkitűzésekben foglaltaknak megfelelően a vizsgálati terület agroökológiai és 

gazdálkodási (növénytermesztési) adatainak összegyűjtésére és feldolgozására 

törekedtünk, részben a tájértékelési munkánk sikeres megvalósításához, részben azért, 

hogy olyan területi adatbázist hozzunk létre, mely kiindulási alapot nyújthat későbbi, 

esetleg eltérő célzatú területi kutatások számára is. 

 

3.2.1. AGROÖKOLÓGIAI ADATBÁZIS 

 

A vizsgálati terület földtani, geomorfológiai, talajtani, hidrológiai és meteorológiai 

jellemzőit tárgyaló szöveges szakirodalmi forrásokat (kutatási jelentések, tájmonográfiák, 

cikkek, közlemények, tanulmányok...stb.) összegyűjtöttük, rendszereztük és feldolgoztuk. 

 

A talajtani témájú térképek közül a következőket sikerült beszereznünk és feldolgoznunk: 

• átnézetes talajismereti térképek megfelelő szelvényei (Kreybig-féle), 1:25 000 

• talajhasznosítási térképek megfelelő szelvényei (Géczy-féle), 1:25 000 

• agrotopográfiai térképek megfelelő szelvényei, 1:100 000 

• Bodrogköz térség talajjavítási és kritikus talajvíz kartogram (AGROBER), 1:25 000  

• üzemi genetikus talajtérképek a térség délnyugati részén gazdálkodott TSZ-ekről,  

1:10 000 

 

A Kreybig- és a Géczy-féle térképek kivételével a többi anyagot digitálisan rögzítettük és 

további térinformatikai felhasználásra alkalmassá tettük. 

 

A talajtérképek mellett összegyűjtöttük a B. A. Z. megyei Növényegészségügyi és 

Talajvédelmi Állomás által végzett talajvizsgálatok adatait 1985-1989 közötti időszakra 

vonatkozólag.  



 

 

 

 

Az akkor még kötelező háromévenkénti talajvizsgálatok során a következő paramétereket 

mérték táblánként: talaj típusa és altípusa, pH, kötöttség, humusz, sótartalom, 

mésztartalom, N-,P-,K-tartalom és mikroelemek. A vizsgálatok a későbbiekben 

megszüntek, újabbak csak egészen kis területekre készültek. 

 

A térképeken feltüntetett talajfoltok pontosabb jellemzéséhez saját talajszelvény leírást 

végeztünk Pürckhauer-féle szúróbotos mintavétel segítségével. Célunk az alaptérképnek 

tekintett agrotopográfiai térképen megjelenített talajtípusok és altípusok pontosabb leírása 

és a meglévő adatok kiegészítése volt. A mintavételek során a talajszintek kiterjedését, 

színét (MUNSELL-skála alapján, lásd: AGROINFORM 1989), fizikai féleségét, 

szerkezetét, tömődöttségét, mész-, rozsda-, vasborsó- és glej jelenlétét azonosítottuk. (A 

legjellemzőbb minták bemutatását a 3.1.1.3.fejezet tartalmazza.) 

 

A talajvízszintre vonatkozó, havi bontású, átlag, illetve maximum és minimum adatokat a 

VITUKI-ból gyűjtöttük össze az 1983-1995 közötti időszakra vonatkozólag, 

mérőkutanként. A VITUKI szakembereinek segítségével elkészítettük a Bodrogköz nyári 

félévi átlagos talajvízszintjének 1:100 000 mérétarányú, digitalizált térképét a fenti 

időintervallumra. 

 

A meteorológiai viszonyok megismeréséhez az országos meteorológiai adatbázisból 

összegyűjtöttük a Bodrogközre és környezetére eső részt 1961-1995 közötti időszakra 

vonatkozólag. Ilyen módon 35 évre havi napfénytartam, középhőmérséklet és 

csapadékadatokkal rendelkezünk, melyekből a vizsgálatba vont növények (őszi búza, 

kukorica, tavaszi árpa, napraforgó, lucena és vöröshere) kritikus időszakaira számított 

meteorológiai adatokat készítettünk. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. GAZDÁLKODÁSI ADATBÁZIS 



 

 

 

 

 

A kistáj birtokviszonyait, gazdálkodási hagyományait és fejlődését tárgyaló 

dokumentumokat, levéltári anyagokat és egyéb szakirodalmi forrásokat -hasonlóan az 

agroökológiai témájú, szöveges szakirodalomhoz- összegyűjtöttük és rendszereztük. 

Különösen gazdag anyagot sikerült gyűjtenünk a Sárospataki Református Kollégium 

könyvtárából, ahol a református közösségek bodrogközi birtokainak gazdálkodási adatait 

nagyon körültekintően és jól rendszerezve megőrizték. A gazdálkodási hagyományok 

talán legérdekesebb, legszinesebb része az ártéri gazdálkodás különleges vígazdálkodási, 

növénytermesztési és állattenyésztési ismereteire vonatkozik. (Ezen anyagok egyik 

lehetséges felhasználására és továbbvitelére szép példa Hoffmann Márton szinvonalas 

egyetemi diplomadolgozata: “A Tisza-völgy ősi ártéri gazdálkodása és 

rekonstrukciójának lehetősége a Bodrogközben”, konzulens: Kupi Károly, opponens: Dr 

Győri-Nagy Sándor és Dr Gyulai Iván, Gödöllő, 1997, 77p.). 

 

A közelmúlt növénytermesztését jellemző adatokat a B. A. Z. megyei 

Növényegészéségügyi és Talajvédelmi Állomáson megőrzött táblatörzskönyvi 

jelentésekből gyűjtöttük össze 1985-1989 közötti időszakra. Ezen adatbázis tartalmazza a 

Bodrogköz akkori szántó művelésű tábláinak 82-93%-ára (évenként eltérő mértékben) 

vonatkozólag a következő információkat: növényfaj és fajta, termésátlag, elővetemény, 

vetésidő, csíraszám, N-, P-, K-trágya, szervestrágya éve és mennyisége, lombtrágya és 

mésztrágya éve és mennyisége, betakarítás ideje. Az összegyűjtött 5 évben összesen 4812 

táblának mintegy 53416 db gazdálkodási adatát sikerült számítógépen feldolgoznunk és 

rendszereznünk. 

 

Tekintettel arra, hogy a rendszerváltást követő tulajdonosi átrendeződés lehetetlenné tette 

a fenti időszak tábláinak azonosítását, így az elhelyezkedés pontos ismerete érdekében a 

B. A. Z. megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomástól megvásároltuk a 

“Bodrogköz térség táblakód helyszinrajza” elnevezésű, 1:25000 méretarányú térképet, 

amelyet digitalizáltunk. Felhasználtuk továbbá a FÖMI CORINE Land Cover területre 

vonatkozó adatbázisát (M=1: 100 000). 

 



 

 

 

 

A térségben megmaradt vagy átalakult mezőgazdasági üzemek nagyrészétől illetve az 

elérhető magángazdáktól adatokat gyűjtöttünk a termesztett növényekre, az élért 

termésátlagokra és a tápanyagellátásra vonatkozólag az 1990-1995 közötti időszakra. Az 

adatszolgáltatástól való vonakodás és a nyilvántartások hiányosságai megakadályozták az 

egész kistájat átfogó, táblaszintű adatbázis kialakítását ezen időszakra, de a begyűjtött 

adatok így is többé-kevésbé jól reprezentálják a bodrogközi növénytermesztést az említett 

időszakban. 

 



 

 

 

 

3. 3. MÓDSZER 

 

A kialakított adatbázis mérete és összetettsége megkövetelte az adatfeldolgozási, 

megjelenítési és elemzési módszerek egységes rendszerben történő kezelését. Mivel mind 

leíró, mind térbeli adatok szerepeltek a kutatásban, a cél megvalósításához Földrajzi 

Információs Rendszerek (FIR) alkalmazására volt szükség. A FIR térképi alapú, 

adatbázisba rendezett, eltérő jellegű, folyamatosan vezetett térbeli és leíró adatok 

szintetizálása révén új, elsősorban döntéshozatalt segítő (döntést támogató) ismeretek 

előállítását és térképi megjelenítését lehetővé tevő számítógépes rendszer, mely 

különböző tudományok számára módszerként szolgál (DETREKŐI és SZABÓ 1995, 

PAP-VÁRY 1994). Tájökológiai alkalmazási lehetőségeit több publikáció taglalja ( 

KERTÉSZ és MEZŐSI 1988, LÓCZY 1995, FERENCSIK 2000). 

 

A térinformatikai eljárások mellett egyváltozós és többváltozós biometriai módszeket is 

használtunk a kutatás egyes lépéseihez. 

 

A növénytermesztési szempontú tájértékelést a következő módszertani lépések révén 

oldottuk meg: 

1. Meghatároztuk a vizsgálatba vont agroökológiai tényezők körét. Olyan tényezőket 

vettünk figyelembe, amelyek alapvetően befolyásolják a növények produkcióját a 

térségben, illetve amelyekről a terület egészét lefedő, megfelelő mélységű térképi és azt 

kiegészítő szöveges vagy numerikus adatállomány állt rendelkezésre. A következő 

agroökológiai tényezők kerültek így a vizsgálatba: 

• talaj típusa és altípusa 

• fizikai féleség 

• kémhatás 

• szervesanyag-készlet 

• termőréteg vastagsága 

• vízgazdálkodási típus 

• nyári félévi átlagos talajvízszint 

 



 

 

 

 

A térség meteorológiai viszonyait - a keleti irányú kismértékű csapadéknövekedés 

ellenére is - a vizsgálat szempontjából homogénnek tekintettük, amit a mérési helyenként 

csoportosított, 35 évre vonatkozó (1961-1995) meteorológiai adatok statisztikai 

összehasonlításával támasztottunk alá. A szakirodalom megállapításaival összhangban a 

csapadék (évi, nyári félévi és havi) esetében lehetett kimutatni némi területi eltérést, de 

ennek mértéke 10 % alatt marad a szélső pontok között is. Hasonló mértékű területi 

eltérést talált KURUCZ (1985) 50 évre kiterjedő csapadékadatok feldolgozásával. 

További megerősítést jelent az, hogy a szántóföldi növények klimatikus igényeivel és 

ennek területi vonatkozásaival foglalkozó szakirodalmi források számottevő különbséget 

ezen a kistájon belül nem említenek, illetve mindig azonos kategóriába sorolják 

(ÁNGYÁN szerk. 1987, SZABÓ et al. 1987, SZÁSZ 1988, ALAPY 1987, Magyarország 

Éghajlati Atlasza 1960, Magyarország Nemzeti Atlasza 1989). 

 

A kistáj sík jellegénél fogva nem vettük figyelembe a domborzati viszonyokat sem. 

 

2. A meglévő térképi adatbázisból előállítottuk a fenti tényezők azonos méretarányú 

(1:100 000), digitalizált térképeit. (Felhasznált térinformatikai programok és eszköz: PC 

ARC/INFO, ArcView GIS 3.1, SUMMAGRAPHICS SUMMAGRID IV). 

 

3. A digitalizált térképeket fedésbe hoztuk és tartalmilag összeolvasztottuk 

(összemetszés), mely révén az új térképhez tartozó attributumtábla már tartalmazza az 

addig külön-külön nyilvántartott összes információt. Az így létrejövő térkép poligonjait 

tekinthetjük olyan agroökológiai alapegységeknek, amelyek a növénytermesztés 

szempontjából azonos termőhelyi adottságokkal rendelkeznek, tehát homogén területek. 

Ezen agroöológiai egységek végleges kialakításához minimális területnagyság 

kijelölésére volt szükség. A munkánk során használt méretarány (1:100 000) alapján 50 

ha-os minimális területnagyságot tartottunk célszerűnek figyelembe venni. Így az 50 ha-

nál kisebb területű egységeket hozzárendeltük a szomszédos egységekhez. A 

hozzárendeléshez az általunk figyelembe vett agroökológiai tényezőket rangsorba 

állítottuk, majd az összeolvasztást úgy végeztük el, hogy a legkevésbé fontosnak tartott 

agroökológiai tényező által alkotott egységhatárt elhagytuk. Ahol ilyen nem volt, vagy 

ennek elhagyása nem hozott kielégítő eredményt, a következő agroökológiai tényező 



 

 

 

 

határvonalát is elhagytuk. Az így keletkezett új poligon agroökológiai értékeit az 

eredetileg nagyobb poligon (amihez csatoltuk a túl kicsi poligont) értékei határozták meg. 

 

Az ilyen módon elkülönített agroökológiai alapegységek lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

a növények agroökológiai igényei alapján lekérdezéseket, majd körzetesítést végezzünk, 

vagyis adott növény ökológiai igényeinek teljesülését minden egyes agroökológiai 

alapegységre meghatározzuk. 

 

4. A vizsgálatba azon növényeket vontuk, melyeket legalább a szántóterület 2%-án 

termesztettek az 1985-1995-ös évek átlagában. Hat növényt került így vizsgálatba: őszi 

búza, tavaszi árpa, kukorica, napraforgó, lucerna és vöröshere. A növények különböző 

ökológiai igénye a tájértékelés szempontjából is kedvezőnek bizonyult, hiszen így nagyon 

eltérő növényi igények felhasználásával lehetett az adottságokat minősíteni. 

 

5. A kiválasztott növények ökológiai igényére és termőtájaira vonatkozó szakirodalmat 

összegyűjtöttük, majd növényenként feldolgoztuk a különböző szerzők megítélését a 

korábban felsorolt agroökológiai tényezők alkalmasságára vonatkozólag. A szakirodalmi 

feldolgozás révén olyan pontozási rendszert dolgoztunk ki, mely az adott agroökológiai 

tényező alkalmasságát 0-5 közötti pontszámmal fejezi ki növényenként. A pontszámok 

értelmezése a következő: 

0:  alkalmatlan 

1:  nagyon rossz 

2:  rossz 

3:  közepes 

4:  jó 

5:  nagyon jó  

 

A talaj típusára és altípusára vonatkozó pontozás LÁNG és munkatársai (1983) 

munkájában hasonló rendszerben megtalálható volt, így ezt átvettük. 

 

Az így kialakított pontozásnak az agroökológiai tényezőkre vonatkozó értékeit a 11-17. 

táblázatok szemléltetik. 



 

 

 

 

 

11. táblázat Bodrogköz talajtípusainak és altípusainak alkalmassági pontjai a   

  vizsgált növények termeszthetősége szempontjából (0-5) 

    (LÁNG et al. 1983 nyomán) 

talajtípus és altípus őszi 

búza 

tavaszi 

árpa 

kuko-

rica 

napra-

forgó 

lucerna vörös-

here 

humuszos homok 2 3 1 2 2 0

kov. barna erdőtalaj 4 3 3 3 3 1

sztyeppesedő réti szolonyec 3 2 2 2 2 0

szolonyeces réti talaj 3 2 2 2 2 0

réti talaj 4 4 3 3 3 2

réti öntéstalaj 4 4 4 4 4 3

lecsapolt, telkesített síkláp 2 1 2 2 2 0

fiatal, nyers öntéstalaj 4 4 3 3 3 2

 

12.táblázat Bodrogköz fizikai talajféleségeinek alkalmassági pontjai a vizsgált   

  növények termeszthetősége szempontjából (0-5) 

fizikai talajféleség őszi 

búza 

tavaszi 

árpa 

kuko-

rica 

napra-

forgó 

lucerna vörös-

here 

homok 3 2 2 3 2 1

vályog 5 5 5 5 5 5

agyagos vályog 4 3 4 4 4 4

agyag 3 1 3 3 3 2

tőzeg, kotu 2 1 2 2 2 0

 

 

 

 

13.táblázat Bodrogköz talajkémhatásának alkalmassági pontjai a vizsgált   

  növények termeszthetősége szempontjából (0-5) 



 

 

 

 

talajkémhatás (pH) őszi 

búza 

tavaszi 

árpa 

kuko-

rica 

napra-

forgó 

lucerna vörös-

here 

4.01 - 4.80 1 1 1 2 0 2

4.81 - 5.60 3 3 1 3 1 3

5.61 - 6.40 4 4 3 4 3 4

6. 41 - 7.20 5 5 5 5 5 5

 

14. táblázat Bodrogköz szervesanyag-készletének alkalmassági pontjai a   

  vizsgált növények termeszthetősége szempontjából (0-5) 

talaj szervesanyag-készlete 

(t/ha) 

őszi 

búza 

tavaszi 

árpa 

kuko-

rica 

napra-

forgó 

lucerna vörös-

here 

  50 – 100 2 2 1 2 1 1

101 – 200 3 3 3 4 3 3

201 – 300 5 5 5 5 5 5

301 – 400 5 4 5 5 5 4

      > 400 2 1 2 2 2 1

 

15. táblázat Bodrogköz termőréteg vastagságának alkalmassági pontjai a   

  vizsgált növények termeszthetősége szempontjából (0-5) 

talaj termőrétegének 

vastagsága (cm) 

őszi 

búza 

tavaszi 

árpa 

kuko-

rica 

napra-

forgó 

lucerna vörös-

here 

40 -   70 3 3 2 3 2 3

71 – 100 4 4 3 4 3 4

    > 100 5 5 5 5 5 5

 



 

 

 

 

16. táblázat Bodrogköz vízgazdálkodási típusainak alkalmassági pontjai a   

  vizsgált növények termeszthetősége szempontjából (0-5) 

talaj vízgazdálkodási típusa őszi 

búza 

tavaszi 

árpa 

kuko-

rica 

napra-

forgó 

lucerna vörös-

here 

2 2 3 1 3 2 1

3 5 5 5 5 5 5

4 4 3 4 4 4 4

5 3 1 3 3 3 3

6 1 1 1 1 1 1

8 2 1 2 2 2 1

 

Jelmagyarázat: 

2: Nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó-képességű, gyengén víztartó 
talajok; 

3: Jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, jó víztartó talajok; 
4: Közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű, jó víztartó talajok; 
5: Közepes víznyelésű és gyenge vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű, erősen 

víztartó talajok; 
6: Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető-képességű, erősen víztartó, kedvezőtlen 

vízgazdálkodású talajok; 
8: Jó víznyelésű és vízvezető-képességű: igen nagy vízraktározó- és víztartóképességű talajok. 

 

 

17. táblázat Bodrogköz nyári félévi átlagos talajvízszintjének alkalmassági   

  pontjai a vizsgált növények termeszthetősége szempontjából (0-5) 

nyári félévi átlagos 

talajvízszint (cm) 

őszi 

búza 

tavaszi 

árpa 

kuko-

rica 

napra-

forgó 

lucerna vörös-

here 

101 – 200 5 5 5 5 1 3

201 – 300 4 4 4 5 3 5

301 – 400 3 3 3 4 5 4

401 – 500 2 2 2 3 5 3

 

 

 

 



 

 

 

 

6. A 3. pontban foglaltak szerint kialakított agroökológia alapegységek mindegyikére 

növényenként kiszámoltuk a hét agroökológiai tényező alkalmassági értékét 

(pontszámát), majd ezeket növényenként összegeztük. Ezen számítások révén az minden 

agroökológiai alapegység 0 és 35 közötti értéket felvehető pontszámot kapott mind a hat 

növényre, ami kifejezi adott növény termeszthetőségét agroökológiai szempontból az 

adott alapegységen. 

 

7. Egy adott növény szempontjából azonos pontszámot kapott agroökológiai 

alapegységeket összevontuk. Kérdésként merült fel azonban, hogy a néhány (1-2) pont 

különbségű alapegységek összevonhatók-e egy közös agroökológiai alkalmassági 

kategóriába, illetve mekkora pontszám különbségnél van az összevonhatóság határa. 

Megítélésünk szerint az a pontszámbeli különbség tekinthető elhanyagolhatónak, amely 

az adott növény terméseredményében nem okoz szignifikáns különbségeket. Másként 

fogalmazva, az a pontszámbeli különbség, amely olyan csekély mértékű termőhelyi 

különbséget mutat két agroökológiai alapegység között, hogy az a növény termésében 

statisztikailag igazolható eltérést nem okoz, elhanyagolható, tehát az ilyen agroökológiai 

alapegységek összevonhatók. 

 

Mindezek alapján az agroökológiai alkalmassági kategóriák kialakításához, vagyis az 

alapegységek növényenkénti összevonásához meg kellett határozni, hogy mekkora az a 

pontszámbeli különbség, amely a terméseredményben szignifikáns eltérést okoz. Ezt a 

következőképpen végeztük el: 

 

7/a. A kutatásba vont hat növény táblaszintű adatbázisának (1985-1995 közötti időszak) 

feldogozása után nyilvánvalóvá vált, hogy csak két növény (őszi búza és kukorica) jöhet 

szóba a terméseredmények vizsgálatához, mivel a többi növényt olyan kicsiny arányban 

termesztették (a szántóterület 2-8 %-án) és olyannyira egyes gazdaságokhoz kötve, hogy 

az a kistáj szántóterületeinek reprezentatív lefedését és az agroökológiai különbségek 

igazolását lehetetlenné tette. A további feldolgozás során a kukoricáról is le kellett 

mondanunk, annak ellenére, hogy ennél a növénynél megfelelő területi eloszlásban 

elegendő adat állt rendelkezésre. A kizárást a rendkívül nagy agrotechnológiai 

különbségekból fakadó (pl.: nitrogéntrágyázás adagjai vagy az eredetileg 



 

 

 

 

takarmánykukoricának tervezett agrotechnológia menetközbeni átalakítása 

silókukoricának) olyan mértékű termésingadozások tették szükségessé, amelyeket 

agrotechnológiai szűréssel (adatbázis csökkentéssel) nem lehett kivédeni. Így az 

agroökológia különbségekből származó terméskülönbségeket messze elnyomta az 

agrotechnológiai különbségekből származó terméskülönbség, és ezek szétválasztására a 

kukorica rendelkezésre álló adatbázisán nem volt lehetőség. 

 

Így a termésátlagok sikeres elemzésére csak az őszi búza esetében nyílott lehetőség. 

 

7/b. A búzatáblák területi azonosításához a 3.2.2. fejezetben említett “Bodrogköz térség 

táblakód helyszinrajza” térképet digitalizáltuk és 1: 100 000 méretarányra igazítottuk. 

 

7/c. A rendelkezésre álló táblaszintű adatbázis feldogozás után 1433 db olyan termésadat 

maradt az 1985-1995 közötti időszakra vonatkozólag, melyek területi elhelyezkedését 

sikerült azonosítani. Az termésadatok évek közötti eloszlása nem volt arányos, tekintettel 

az 1990 utáni tulajdonosi átrendeződésből fakadó adatgyűjtési nehézségekre. Az adatok 

évenkénti megoszlását a 18. táblázat szemlélteti. 

 

18. táblázat  Őszi búza termésadatainak évenkénti megoszlása (1985-1995) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

202 217 211 193 153 82 79 73 80 74 69

 

7/d. Az vizsgálandó őszi búza termésátlagok különbségei tartalmazzák a különböző 

évjáratok, az eltérő agrotechnológia, a különböző fajták és a szintén nem azonos 

agroökológia adottságok termésalakító hatásait. Számunkra csak az utóbbi, az 

agroökológiai tényezők hatása volt fontos, így a többi tényező termésalakító hatását minél 

jobban ki kellett szűrni ahhoz, hogy az agroökológiai adottságok hatása vizsgálható 

legyen. 

 

Az egyes termésalakító tényezők hatásáról a szakirodalomban némileg eltérő 

véleményeket találhatunk, de az többé-kevésbé egységesen elfogadott, hogy a termés 

kialakulásában a környezeti tényezők közül a klimatikus évjárathatás, az agrotecnikai 



 

 

 

 

tényezők közül a tápanyagellátás (ezen belül is különösen a nitrogén), illetve a biológiai 

alapok (fajta) játszik döntő szerepet (GYŐRFFY 1976, ÁNGYÁN szerk. 1987, BOCZ 

1992). Így az évjárathatás, a nitrogéntrágyázás és a fajta termésalakító hatásának 

csökkentését láttuk minimálisan szükségesnek mi is célunk eléréséhez. 

 

Az évjárathatás csökkentésére a vizsgált 11 évből (1985-1995) clusteranalízissel 

csoportokat képeztünk, amelyeket klimatikus évtípusokként értelmeztünk és a 

továbbiakban minden évtípust külön-külön vizsgáltunk. A clusteranalízishez LÁNG és 

munkatársai (1983) munkájából merítettük azon meteorológiai tényezők körét, melyek 

leginkább hatnak a búza termésére. Ezen tényezőket az említett szerzők szintén 

clusteranalízissel történő évtípus kialakítására használták. A tényezők a következők 

voltak: téli félévi (X-III. hó) csapadékösszeg, április-májusi csapadékösszeg és a május-

júniusi hőösszeg. A tényezőket Tokaj, Záhony és Kisvárda meteorológiai méréseinek 

átlagolásával számoltuk ki. A megfigyelési egységek (évek) távolságának számítására a 

komparativ függvények közül az euklidészi távolságszámítást használtuk, a 

távolságmátrixból kiindulva “centroid-módszer” segítségével hajtottuk végre a 

megfigyelési egységek csoportosítását. A clusteranalízis részletes leírását FÜSTÖS 

(1977, 1978), MÓDOS (1980), PODANI (1980) és GOWER (1967) munkáiból 

merítettük. 

 

A termés alakításában nagy jelentőséggel bíró nitrogéntrágyázás hatásának csökkentésére 

adataink közül kiválasztottuk azon termésátlagokat, melyeket 80-130 kg N hatóanyag/év 

trágyaadag felhasználása mellett értek el. Ettől eltérő nitrogénfelhasználás esetén a 

további vizsgálatból kizártuk a termésadatokat. Így az átlagos felhasználáshoz képest 

szélsőségesnek tekinthető nitrogéndózisok termésalakító hatását kiküszöböltük. 

 

A fajta termésalakító hatásának figyelembevételére olyan módon nyílt lehetőség, hogy a 

továbbiakban leírt vizsgálatokat elvégeztük egyrészt fajtától függetlenül a búza 

növényfajra, másrészt egy fajtára is. A vizsgálható egyetlen fajta a Jubilejnaja 50 volt, 

mivel csak ezt termesztették minden évben (1985-1995). A többi fajta önálló vizsgálatát a 

fajtaváltásból származó kicsiny adatszám megakadályozta. 

 



 

 

 

 

7/e. Az agroökológiai alapegységeket búzatermesztésre való alkalmassági pontszámaik 

alapján összevontuk először 2, majd 3 pontonként. Az összevonásról munkatérképeket 

készítettünk. Az azonos pontkategóriába került és így összevont agroökológia 

alapegységeket a továbbiakban agroökológiai alkalmassági kategóriáknak nevezem. 

 

7/f. Meghatároztuk, hogy azon búzatáblák, melyek termésátlagai a vizsgálatban maradtak 

melyik alkalmassági kategóriába esnek. Ennek megoldására a 7/b pontban említett 

“Bodrogköz térség táblakód helyszinrajza” c. térképből készített digitalizált térképet 

összemetszettük az előző pontban szereplő munkatérképekkel, majd az azonos 

agroökológiai kategóriába eső táblákat csoportosítottuk. A csoportosítást mindkét 

munkatérkép (2 és 3 pontonként kialakított agroökológiai alkalmassági kategóriák) 

alapján külön-külön elvégeztük. 

 

7/g. Az agroökológiai alkalmassági kategóriánként csoportosított termésátlagok 

összehasonlítást Bartlett-próbával és “több, eltérő elemszámú középérték 

összehasonlításának” módszerével hajtottuk végre SVÁB (1981) leírása alapján. A 

számításokat évtípusonként külön-külön, a búza növényre és a Jubilejnaja 50 fajtára 

szintén külön-külön végeztük el mindkét agroökológiai kategorizálás (2 és 3 pontonkénti) 

esetében. 

 

8. A termésátlagok összehasonlítása az agroökológiai alapegységek 3 pontonkénti 

összevonását igazolta a búza esetében (4.2. fejezet a későbbiekben), ennek megfelelően 

végeztük el az agroökológiai alkalmassági kategóriák kialakítását. Tekintettel arra, hogy a 

többi növénynél ilyen vizsgálatra nem volt mód, így ezeknél is a 3 pontonkénti 

összevonást alkalmaztuk. Az alkalmassági kategóriák kialakításánál fontos kitétel, hogy 

azon alapegység, mely bármelyik tényezőre 0 (alkalmatlan) értéket kapott, automatikusan 

az alkalmatlan kategóriába kerül adott növény termeszthetősége szempontjából, 

függetlenül attól, hogy a többi tényezőre hány pontot kapott. (Pl.: abban az esetben, ha a 

lucerna termeszthetőségét a nagyon magas talajvízszint kizárja, akkor közömbös a talaj 

többi tulajdonsága.) Így az alkalmassági  kategóriák a következőképpen alakultak: 

alkalmatlan, ha bármelyik tényező pontszáma 0, majd 7-9, 10-12, 13-15....stb. Az 

agroökológiai alkalmassági kategóriák térképeit elkészítettük mind a hat növényre. 



 

 

 

 

 

9. Az elkészített növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategória térképek 

felhasználásával lehetőség nyílt a kistáj agroökológiai adottságainak összevont 

értékelésére, azaz a legjobb és legrosszabb területek leválogatására, illetve ezen keresztül 

művelési ág változtatás alátámasztására. Az értékelést csak a szántóterületekre végeztük 

el, a más művelési ágú, illetve művelés alól kivont területeket “kivágtuk” a térképekből, 

tekintettel arra, hogy országosan is, és természetesen a Bodrogközben is, a szántók 

csökkentése várható mind ökológiai, mind ökonómiai (EU támogatási rendszerhez való 

igazodás) indokok alapján. Így a jelenleg nem szántó művelési ágú területek szántóként 

való hasznosításának vizsgálata nem tűnt indokoltnak.  

 

A növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategória térképek fedésbe hozásával és 

tartalmi összeolvasztásával leválogathatóvá váltak azok a területek, melyek mindegyik 

növénynek jó lehetőséget nyújtanak és azok is, amelyek egyiknek sem. A leválogatást a 

következő határértékek alapján végeztük: 

 

• Legjobb szántóknak tekintettük azon területek, melyek minden vizsgált növény 

számára legalább 25 ponttal kifejezett kedvező körülményeket  nyújtanak. Ezeken 

eltérő ökológiai igényű szántóföldi növények biztonságosan termeszthetők. 

 

• Leggyengébbnek tekintettük azon területek, melyek egyik vizsgált növénynek sem 

nyújtanak jobb körülményeket annál, mint amit 18 vagy annál kevesebb ponttal 

fejezünk ki. Ezen területek szántóföldi művelés alóli kivonása agroökológiai oldalról 

indokolt.  

 

 

 

• A fenti két kategóriába nem tartozó területek adják a Bodrogköz szántóinak többségét, 

ezek nagyon eltérő körülményeket nyújtanak a különböző növények számára, ezért a 

megfelelő növények kiválasztása, az adottságokhoz való alkalmazkodás meghatározza 

a termesztés sikerességét ezeken a területeken. 

 



 

 

 

 

A leválogatás eredményeként elkészítettük a Bodrogköz szántóterületeinek értékelését 

tartalmazó, 1:100 000 méretarányú, digitalizált térképet. 



 

 

 

 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4. 1. AGROÖKOLÓGIAI ALAPEGYSÉGEK KIALAKÍTÁSA 

 

Az agroökológiai alapegységek kialakításához szükséges digitalizált térképi állomány 

megteremtése érdekében a 3.2.1. fejezetben említett különböző méretarányú, papír alapú 

térképeket digitálisan rögzítettük, majd elkészítettük belőlük a vizsgálathoz szükséges 

saját tematikus térképeinket egységesen 1: 100 000 méretarányban. Így olyan digitalizált 

térképeket nyertünk, melyek további számítógépes feldolgozásra alkalmasak. Az 2. 

melléklet a Bodrogköz művelési ágait, a 3-8. mellékletek a vizsgálatba vont 

agroökológiai tényezők területi elhelyezkedését mutatja. A bemutatott ábrákon a kutatás 

során használt 1:100 000 méretarányt a könnyebb kezelhetőség érdekében 

megváltoztattam.  

 

A 3.3. fejezet 3. pontjában leírt módon az agroökológiai tényezők térképeinek 

összemetszésével (tartalmi egybeolvasztás) létrehoztuk az agroökológiai alapegységek 

térképét (9. melléklet). 144 agroökológiai alapegységet különítettünk el a Bodrogközben. 

Az agroökológiai alapegységeken belül az agroökológiai tényezők vagy azonosak (pl.: az 

alapegység egész területe azonos talajtípusba tartozik), vagy azonos kategóriába esnek 

(pl.: az alapegység teljes területén a talaj kémhatása 4.01- 4.80 pH között van), így az 

agroökológiai alapegységeket termőhelyi adottságok szempontjából homogénnek 

tekinthetjük. Az agroökológiai alapegységek poligonjai és hozzájuk rendelt adatok 

(terület, tulajdonságok...stb.) további térinformatikai vagy egyéb biometriai feldolgozásra 

alkalmasak. Az agroökológiai alapegységek tulajdonságait a 10. melléklet tartalmazza. 

 



 

 

 

 

4.2. NÖVÉNYENKÉNTI AGROÖKOLÓGIAI ALKALMASSÁGI KATEGÓRIÁK 

KIALAKÍTÁSA 

 

A 3.3 fejezet 5. pontjában ismertetett pontozási rendszer szerint a 144 agroökológiai 

alapegység mindegyikére kiszámoltuk a hat növényfaj termeszthetőségére vonatkozó 

alkalmassági pontszámot, mely növényenként 0-35 közötti értéket kaphatott. Az 

agroökológiai alapegységek alkalmassági pontszámainak intervallumát az egyes 

növényekre a 19. táblázat tartalmazza. 

 

19. táblázat  Az agroökológiai alapegységek alkalmassági pontszámának  

   szélsőértékei növényfajonként a Bodrogközben (0-35) 

őszi búza tavaszi árpa kukorica napraforgó lucerna vöröshere 

16-30 13-32 16-29 16-30 0-29 0-27 

 
Megjegyzés: A nulla pontszámot úgy kell értelmezni, hogy ha valamelyik agroökológiai tényező a 

termesztést kizárja, akkor az agroökológiai egység adott növény termesztésére alkalmatlan, így az 

összpontszámot is nullának vettük, vagyis a többi agroökológiai tényező értékét ilyen esetben nem 

összegeztük (3.3. fejezet 8. pont). 

 

A 3.3. fejezet 7/d. pontjában leírt módon elvégeztük a clusteranalízist. A clusteranalízis 

eredményeképpen 4 évtípust különítettünk el egymástól: 

 

1. évtípus: 1985, 1987, 1991, 1993, 1995 

2. évtípus: 1990 

3. évtípus: 1986, 1988, 1992,1994 

4. évtípus: 1989 

 

A további vizsgálatok során azt a két évtípust vettük figyelembe, melyekhez elegendő 

terméseredmény kapcsolódott: 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. évtípus (1985, 1987, 1991, 1993, 1995):      641 

3. évtípus (1986, 1988, 1992, 1994):       557 

Összesen:      1198 

 

Az eredeti 1433 termésátlagból az 1989 és 1990 évek kizárása miatt a vizsgálat 

szempontjából elvesztettünk 235 db-ot. További jelentős adatcsökkenéssel járt a N 

trágyaadag alapján történt szűrés (csak a 80-130 N hatóanyag/ha/év adaghoz kapcsolódó 

termésátlagokat vettük figyelembe), a megmaradó adatok száma évtípusonként a 

következőképpen alakult: 

 

1. évtípus (1985, 1987, 1991, 1993, 1995):    396 

3. évtípus (1986, 1988, 1992, 1994):     324 

Összesen:      720 

 

Az eredeti 1433 azonosítható tábláról származó termésadatból az összehasonító 

vizsgálatokhoz 720 db-ot tudtunk felhasználni, azaz  50,2 %-át. 

 

A búza növényfaj mellett egy olyan búzafajta (Jubilejnaja 50) önálló vizsgálatára is 

lehetőség volt, amelyet minden évben termesztettek és elegendő termésadattal 

rendelkezett. Az 1. évtípusban 98, a 3. évtípusban 82 db Jubilejnaja 50 terméseredmény 

állt rendelkezésre az összehasonlításhoz. 

 

Az agroökológiai alkalmassági kategóriákat az agroökológiai alapegységek először 2 

pontonkénti, majd 3 pontonkénti összevonásával alakítottuk ki. A 2 pontonkénti 

összevonás eredményekét a búza esetében 8 kategória keletkezett (15-16, 17-18, 19-20, 

21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30 pontkategóriák), míg a 3 pontonkénti összevonás 5 

kategóriát eredményezett (16-18, 19-21, 22-24, 25-27, 28-30 pontkategóriák). 

 

Az alkalmassági kategóriák szerint csoportosítottuk termésadatainkat (3.3. fejezet 7/f. 

pont, a digitalizált táblatérképet a 11. melléklet szemlélteti), majd évtípusonként külön-

külön megvizsgáltuk, hogy van-e szignifikáns terméskülönbség az alklamassági 



 

 

 

 

kategóriák között, mind a búza növény, mind a Jubilejnaja 50 fajta esetében. Az 

összehasonlítást először a 8 alkalmassági kategóriára (2 pontonkénti összevonás), majd az 

5 kategóriára (3 pontonkénti összevonás) végeztük el. 

 

A 8 alkalmassági kategória terméseredményeinek vizsgálata során nem kaptunk P=5% 

szinten szignifikáns különbségeket a szomszédos pontkategóriájú körzetek között egyik 

évtípusnál sem. A pontszámban egymástól távolabb lévő kategóriák között már 

előfordultak szignifikáns különbségek. Ezen eredmények azonban nem voltak elegendőek 

a 8 agroökológiai alkalmassági kategória kialakításának alátámasztására, így részletes 

közlésüket mellőzöm. 

 

A termésadatok összehasonlítása révén egyértelműen igazolódott, hogy a 2 pontonkénti 

összevonás eredményeként létrejött 8 agroökológia alkalmassági kategória nem hordoz 

olyan mértékű különbséget agroökológiai adottságaiban, amely a búza (és annak egy 

fajtája) termésében szignifikáns eltérést okozna. 

 

A 3 pontonkénti összevonásból származó 5 alkalmassági kategória vizsgálatát az őszi 

búza termésátlagára vonatkozólag a 20-21. táblázatok tartalmazzák. A táblázatokból 

kitűnik, hogy mindkét évtípusban szignifikáns eltéréseket tapasztalhatunk az alkalmassági 

kategóriák között. Az esetek többségében P=5%-os szinten, de két esetben P=1%-os 

szinten is szignifikánsak az eltérések. 

 

Hasonló eredményeket kaptunk a Jubilejnaja 50 búzafajta esetében is. A 22-23. 

táblázatok mutatják, hogy az agroökológiai alkalmassági kategóriák között egy 

alkalommal nem találtunk szignifikáns eltérést (16-18 és 19-21 pontszámú kategóriák 

között a 3. évtípusban), a többi esetben szignifikáns eltéréseket kaptunk mindkét 

évtípusban. 



 

 

 

 

20. táblázat             Az őszi búza termésátlagának (t/ha) agroökológiai alkalmassági kategóriánkénti eltérései 
(Bodrogköz, 1. évtípus) 

 
Kategória n x  s x  s2 χ2 � x  SzD5% SzD1% 

16-18 41 2.65 0.095 0.337 36.40 - - - 
19-21 32 2.98 0.108 0.417 34.88 0.33 0.28 0.37 
22-24 201 3.22 0.043 0.377 203.68 0.24 0.23 0.30 
25-27 60 3.48 0.079 0.370 58.89 0.26 0.18 0.23 
28-30 62 3.72 0.077 0.347 57.15 0.24 0.22 0.29 

 közös χ2=0.553,  χ2(2.5%)=11.1,  χ2(97.5%)=0.484   
 
 (Megjegyzés: � x értéke mindig az előző körzethez viszonyított eltérést mutatja) 
 
 
 
21. táblázat            Az őszi búza termésátlagának (t/ha) agroökológiai alkalmassági kategóriánkénti eltérései 

(Bodrogköz, 3. évtípus) 
 

Kategória n x  s x  s2 χ2 � x  SzD5% SzD1% 
16-18 40 2.82 0.091 0.390 45.84 - - - 
19-21 31 3.11 0.103 0.291 26.32 0.29 0.27 0.36 
22-24 147 3.34 0.048 0.375 164.86 0.23 0.22 0.29 
25-27 52 3.56 0.080 0.203 31.22 0.22 0.18 0.24 
28-30 54 3.91 0.078 0.318 50.75 0.35 0.22 0.29 

  (közös χ2=7.146,  χ2(2.5%)=11.1,  χ2(97.5%)=0.484)  
   
(Megjegyzés: � x értéke mindig az előző körzethez viszonyított eltérést mutatja) 



 

 

 

 

22. táblázat             A Jubilejnaja 50 búzafajta termésátlagának (t/ha) agroökológiai alkalmassági kategóriánkénti eltérései 
(Bodrogköz, 1. évtípus) 

 
Kategória n x  s x  s2 χ2 � x  SzD5% SzD1% 

16-18 12 2.99 0.111 0.143 10.63 - - - 
19-21 8 3.38 0.136 0.211 9.99 0.39 0.35 0.46 
22-24 45 3.75 0.057 0.168 50.05 0.37 0.29 0.39 
25-27 18 4.06 0.091 0.068 7.87 0.31 0.21 0.28 
28-30 15 4.36 0.099 0.153 14.46 0.30 0.27 0.35 

  (közös χ2=4.707,  χ2(2.5%)=11.1,  χ2(97.5%)=0.484)   
  
(Megjegyzés: � x értéke mindig az előző körzethez viszonyított eltérést mutatja) 
 
 
 
23. táblázat             Az Jubilejnaja 50 búzafajta termésátlagának (t/ha) agroökológiai alkalmassági kategóriánkénti eltérései 

(Bodrogköz, 3. évtípus) 
 

Kategória n x  s x  s2 χ2 � x  SzD5% SzD1% 
16-18 10 3.11 0.135 0.128 6.29 - - - 
19-21 7 3.39 0.162 0.121 3.99 0.28 0.42 0.56 
22-24 38 3.79 0.069 0.168 34.09 0.40 0.35 0.46 
25-27 14 4.07 0.114 0.255 18.12 0.28 0.27 0.35 
28-30 13 4.41 0.119 0.221 14.51 0.34 0.33 0.43 

 (közös χ2=2.030,  χ2(2.5%)=11.1,  χ2(97.5%)=0.484)   
  
(Megjegyzés: � x értéke mindig az előző körzethez viszonyított eltérést mutatja) 



 

 

 

 

 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az agroökológiai alapegységek 3 pontonkénti 

összevonásából származó 5 agroökológiai alkalmassági kategória olyan mértékben eltérő 

adottságokkal rendelkezik, amelynek hatása az őszi búza termésében igazolható. Igaz ez a 

fajtától függetlenül vizsgált búza növényre, de hasonlóképpen igazolható egy kiválasztott 

fajta , a Jubilejnaja 50 esetében is. 

 

Mindezek alapján az agroökológiai alkalmassági kategóriák kialakításánál a 3 

pontonkénti összevonást tekintettük indokoltnak, az ennél kisebb pontkülönbségek 

termésalakító hatását statisztikailag igazolni nem tudtuk. Tekintettel arra, hogy a többi 

növénynél ilyen vizsgálatra nem volt lehetőségünk, így ezeknél is a 3 pontonkénti 

összevonást alkalmaztuk. 

 

A növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategóriák térképeit 1:100 000 

méretarányban készítettük el, ezeket kicsinyítve a 12-17. mellékletek szemléltetik. Az 

egyes agroökológiai alkalmassági kategóriák területi arányait az összes szántóterület     

%-ában kifejezve a 24. táblázat tartalmazza. 

 

24.  táblázat Növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategóriák területének aránya 

(%) az összes szántóterülethez (100%) viszonyítva a Bodrogközben 

 

Alkalmassági 

kategória 

Őszi búza Tavaszi 

árpa 

Kukorica Napraforgó Lucerna Vöröshere

Alkalmatlan - - - - 48,41 9,52

13-15 - 8,19 - - 0,54 1,82

16-18 8,19 1,32 10,45 8,19 2,44 44,28

19-21 2,24 62,04 4,21 1,33 13,67 20,15

22-24 41,92 10,27 56,22 66,25 28,13 21,55

25-27 25,98 11,28 22,39 17,34 4,85 2,68

28-30 21,67 4,92 6,79 6,89 1,96 -

31-33 - 1,98 - - - -



 

 

 

 

 

4.3. A SZÁNTÓTERÜLETEK ÖSSZEVONT ÉRTÉKELÉSE 

 

A növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategóriák térképeinek fedésbe hozásával és 

összeolvasztásával leválogathatóvá váltak azon területek, melyek mind a hat vizsgált 

növény számára jó lehetőségeket nyújtanak, és azok is amelyek egyik növénynek sem. A 

leválogatást a 3.3. fejezet 9. pontjában foglaltak alapján végeztük. A leválogatás 

eredményeként elkészített 1:100 000 méretarányú térkép kicsinyített másolatát a 18. 

melléklet szemlélteti.  

 

A kialakított 3 kategória alapján elmondható, hogy a Bodrogközben: 

 

• Azon területek aránya, melyeken eltérő ökológiai igényű szántóföldi növények 

termeszthetők sikeresen kicsiny (2,69 %). Vályog fizikai talajféleségű, nem túl 

savanyú, jó vízgazdálkodású öntés réti és fiatal nyers öntés talajok tartoznak ide. 

 

• A szántóterület döntő többsége (89.07 %) nagyon eltérő lehetőségeket nyújt az 

egyes növények számára. Szántóföldi művelés alóli kivonásuk azonban nem 

indokolt, mert megfelelő növények kiválasztásával és az adottságokhoz igazodó 

agrotechnológiai alkalmazkodással megfelelőképpen hasznosíthatók, ám 

mindenképpen figyelembe kell venni, hogy nem nyújtanak egyformán jó 

lehetőséget a vizsgált szántóföldi növények termesztésére. 

 

• A jelenlegi szántók egyrésze (8,24 %) egyik vizsgált növény számára sem 

megfelelő agroökológiai szempontból. Ezek tekinthetők a leggyengébb 

szántóknak (síkláp talajok többsége), amelyek szántóföldi művelés alóli kivonása 

agroökológiai oldalról indokolt. 



 

 

 

 



 

 

 

 

4.4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

Munkám eredményei közül új tudományos eredménynek tekinthetők azok, melyek 

részben a Bodrogköz agroökológiai adottságait tárják fel a korábbiaknál részletesebben, 

részben olyan kutatási módszereket nyújtanak, melyek más vizsgálati területeken, esetleg 

eltérő célkitűzések érdekében is használhatók.  

 

1. Térinformatikai módszerek felhasználásával 144 agroökológiai alapegységet 

határoltam le a Bodrogközben, melyek a szántóföldi növénytermesztés 

szempontjából azonos termőhelyi adottságokkal rendelkeznek, tehát homogénnek 

tekinthetők. Ezen agroökológiai alapegységek elhelyezkedését meghatároztam, 

területük kiszámoltam, tulajdonságaik leírtam, így további vizsgálatra 

(lekérdezésekre) alkalmassá váltak. 

 

2. Az agroöológiai adottságok, illetve a szántóföldi növények agroökológiai 

igényeinek összevetése érdekében feldolgoztam a Bodrogköz hat legfontosabb 

szántóföldi növényének agroökológiai igényeit leíró szakirodalmi forrásokat, 

majd ezt felhasználva pontozási rendszert dolgoztam ki, mely lehetőséget nyújt az 

egyes agroökológiai alapegységek által nyújtott adottságok, illetve a növényi 

igények közötti kapcsolat számszerű kifejezésérére. Az agroökológiai 

alapegységek 3 pontonkénti összevonásával agroökológiai alkalmassági 

kategóriákat hoztam létre, melyek a vizsgált növények termeszthetőségének 

agroökológiai optimumát, illetve korlátait mutatják meg a vizsgálati területen.  

 

3. Igazoltam, hogy az agroökológiai alkalmassági kategóriák szignifikánsan 

befolyásolják a búza növény, illetve a Jubilejnaja 50 fajta terméseredményét. 

 

4. A növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategóriák vizsgálata révén 

meghatároztam a Bodrogköz legjobb, feltételesen alkalmas és leggyengébb 

(agroökológiai szempontból kivonandó) szántóterületeit.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A Bodrogközben folytatott kutatásaim eredményei alapján az alábbi fontosabb 

következtetéseket vonom le az alkalmazott kutatási módszerre, illetve a Bodrogköz 

agroökológiai adottságaira vonatkozólag. 

 

• A térinformatikai módszerek – sok más tudományág mellett – az agroökológiai, 

növénytermesztési kutatások hasznos eszközei lehetnek, melyek segítségével 

lehetőség nyílik az agroökológiai adottságok térbeli elhelyezkedésének 

feltérképezésére, szintézisére. Az agroökológiai adottságokat leíró digitalizált 

térképek egymásra vetítésével és tartalmi egyesítésével olyan új térkép hozható 

létre, melynek attributumtáblája már tartalmazza az addig külön-külön 

nyilvántartott összes információt. Az így létrejövő szintézis térkép poligonjait 

tekinthetjük a homogén alapegységeknek, melyek a vizsgálati célkitűzésnek 

megfelelően további feldolgozásra alkalmasak. 

 

• Az agroökológiai adottságok értékelésére pontozási rendszer használható, mely 

lehetőséget nyújt a növényi igények és az agroökológiai  adottságok számszerű 

összevetésére. 

 

• Az agroökológiai alapegységek – a pontozási rendszer alkalmazásával – olyan 

növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategóriákba sorolhatók, melyeken 

belül az agroökológiai adottságok nem térnek el annyira, hogy az adott növény 

termését szignifikánsan befolyásolnák. Ezen eljárások eredményeként lehetőség 

nyílik az egyes szántóföldi növények termeszthetőségének agroökológiai 

szempontú feltérképezésére és értékelésére. 

 

• Több, eltérő agroökológiai igényű növény értékelése révén kijelölhetők azok a 

területek, melyek sokféle növény számára nyújtanak kedvező feltételeket, illetve 

azok is, melyek egyik növény számára sem nyújtanak megfelelő körülményeket. 

 



 

 

 

 

• A Bodrogköz  szántóterületeinek több, mint 40%-a közepes, közel 50%-a 

közepesnél jobb, illetve jó; a maradék kb. 10%-a pedig gyenge agroökológiai 

adottságokat nyújt az őszi búza termesztésére. 

 

• A szántóterületek kb 10%-a kifejezetten gyenge, több, mint 60%-a gyenge, több, 

mint 20%-a közepes, vagy kissé jobb, a maradék pedig jó vagy kifejezetten jó 

adottságokat nyújt a tavaszi árpa termesztésére. 

 

• Kukoricát a Bodrogköz szántóinak kb. 15%-án gyenge, több, mint felén közepes, 

kb. 30%-án pedig jó adottságok mellet termelhetünk, feltételezve a tájhoz 

illeszkedő éréscsoportok és hibridek  kiválasztását. 

 

• A napraforgó számára a Bodorgköz agroökológiai adottságai a terület kb. 2/3-án 

közepesnek mondhatók, kb. 25%-án közepesnél jobb, vagy jó, a maradék közel 

10%-án pedig gyenge adottságokat találunk. 

 

• A Bodrogköz szántóinak közel fele nem alkalmas a lucerna termesztésére, kb. 

15%-a kifejezetten gyenge, vagy gyenge, közel 30%-a közepes adottságú, a 

maradék kb. 5%-ot  tekinthetjük csak jónak.  

 

•  A vöröshere esetében kevesebb az alkalmatlan terület (kb. 10%), de a terület  

2/3-a ennél a növénynek is kifejezetten gyenge, vagy gyenge adottságokat nyújt. 

A maradék területet (kb. 25%) nevezhetjük csak közepesnek, vagy annál kissé 

jobbnak. 

 

• A Bodrogköz szántóterületeinek nagy többségén (közel 90%-án) a termesztendő 

növények kiválasztása, az agroökológiai igények és adottságok összehangolása a 

növénytermesztés sikerét alapvetően befolyásolja, mivel ezen területeken csak 

meghatározott  növények termeszthetők sikeresen. 

 



 

 

 

 

• A terület nagyon kis része (kevesebb, mint 3%-a) nyújt csak olyan kedvező 

körülményeket, ahol lehetőség nyílik sokféle, eltérő ökológiai igényű szántóföldi 

növény termesztésére, vagyis a változó piaci igényeket rugalmasan követő 

növényi struktúra kialakítására csak itt van mód. 

 

• A Bodrogköz szántóinak több, mint 8%-a mindegyik vizsgált növény számára 

gyenge feltételeket nyújt, így ezen területek szántóföldi művelésben tartása 

agroökológiai szempontból nem indokolt.  

 

• Kutatási eredményeim, illetve a kidolgozott módszerek hasznosíthatók a 

Bodrogköz további vizsgálatára, jó alapot nyújtanak a földhasználati zonáció, a 

biotóphálózatok (zöld folyosók) rendszere, illetve a különböző birtoktervezési 

irányú kutatások számára, melyek a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, 

valamint az Érzékeny Természeti Területek Programja és a NATURA 2000 

Program gyakorlati megvalósítását, a természetvédelem és a mezőgazdasági célú 

területhasználat kistérségi szintű összehangolását jelentősen segítheti. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A környezet növekvő terhelése, állapotának változása ráirányította a figyelmet arra, hogy 

szükség van olyan munkálatokra, kutatásokra, amelyeknek célja, hogy a természeti 

erőforrások térbeli elhelyezkedését a hasznosításukkal foglalkozó ágazatok számára 

bemutassa, értéküket helyről helyre megállapítsa. 

 

A mezőgazdasági termelés természeti alapjait részletesen feltáró felméréseknek 

kiemelkedő szerepe van a természet adottságaihoz igazodó növényi struktúra, kedvezőbb 

mezőgazdasági földhasználat kialakításában. Így ugyanis lehetővé válik, hogy ugyanazt a 

termésszintet kisebb energiabevitellel érjük el, miközben csökken a környezet terhelése, 

és javul a termelés gazdaságossága. A tájanként vagy agroökológiai körzetenként 

differenciált agrotechnika alkalmazása, a megfelelő növényfajok és fajták kiválasztása a 

növénytermesztés és tágabban a környezetgazdálkodás fontos része, mely nem 

nélkülözheti az említett kutatások eredményeit. 

 

Mindezek alapján célként fogalmaztam meg azt, hogy egy kiválasztott kistáj - a 

Bodrogköz - példáján bemutassam az agroökológiai adottságok feltérképezését, 

értékelését illetve a legfontosabb szántóföldi növények számára többé-kevésbé 

homogénnek tekinthető agroökológiai alkalmassági kategóriák kialakítását. 

 

A kutatás célját a következő feladatok megoldásával lehetett elérni: 

 

• a vizsgálati terület agroökológiai adottságait (domborzat, földtan, talajtakaró, klíma) 

leíró numerikus és térképi adatbázisok, illetve szöveges szakirodalmi források 

összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és alkalmassá tétele későbbi 

felhasználásokra, 

• helyszíni terepbejárások és mintavételezések révén a kevéssé megbízható vagy nem 

eléggé részletes adatok pontosítása, a hiányok pótlása, 

• a térség mezőgazdálkodási hagyományainak és a gazdálkodás fejlődésének 

jellemzését és értékelését megalapozó dokumentumok összegyűjtése és feldolgozása, 



 

 

 

 

• a közelmúlt gazdálkodási struktúrájának rögzítése, több évre visszamenő táblaszintű 

növénytermesztési adatok gyűjtése, 

• növénytermesztési szempontú tájértékelés és agroökológiai körzetesítés elvégzése, 

mely révén részletes képet kapunk a bodrogközi növénytermesztés agroökológiai 

lehetőségeiről és korlátairól, illetve a kistájon belül lehatárolhatóvá és értékelhetővé 

válnak a legfontosabb növények termőhelyei, 

• a szakirodalomból ismert módszerek cél szerinti rendezése, illetve bizonyos pontokon 

továbbfejlesztése, mely - megfelelő adatbázis esetén – alkalmas más, esetleg teljesen 

eltérő adottságú kistájak, térségek hasonló értékelésére. 

 

A vizsgálat adatbázisának mérete és összetettsége megkövetelte az adatfeldolgozási, 

megjelenítési és elemzési módszerek egységes rendszerben történő kezelését. Mivel mind 

leíró, mind térbeli adatok szerepeltek a kutatásban, a cél megvalósításához Földrajzi 

Információs Rendszerek (FIR) alkalmazására volt szükség. A térinformatikai eljárások 

mellett egyváltozós és többváltozós biometriai módszeket is használtunk a kutatás 

egyes lépéseihez. 

 

Meghatároztuk és feldolgoztuk azokat az agroökológiai tényezőket, amelyek alapvetően 

befolyásolják a növények produkcióját a Bodrogközben. Az összegyűjtött, illetve 

elkészített térképi adatbázisból előállítottuk a fenti tényezők azonos méretarányú 

(1:100.000), digitalizált térképeit. A digitalizált térképeket összemetszettük és tartalmilag 

egyesítettük, mely révén az új térképhez tartozó attributumtábla már tartalmazza az addig 

külön-külön nyilvántartott összes információt. Az így létrejövő térkép poligonjait 

tekinthetjük olyan agroökológiai alapegységeknek, amelyek a növénytermesztés 

szempontjából azonos termőhelyi adottságokkal rendelkeznek, tehát homogén területek. 

 

Az elkülönített agroökológiai alapegységek lehetőséget nyújtottak arra, hogy a növények 

agroökológiai igényei alapján lekérdezéseket, majd körzetesítést végezzünk, vagyis adott 

növény ökológiai igényeinek teljesülését minden egyes agroökológiai alapegységre 

meghatározzuk. 

 



 

 

 

 

A körzetesítés eredményeként létjött agroökológiai alkalmassági kategóriák 

(mikrokörzetek) térképeinek fedésbe hozásával és térinformatikai egyesítésével 

leválogathatóvá váltak azok a területek, melyek mindegyik növénynek jó lehetőséget 

nyújtanak és azok is, amelyek egyiknek sem. 

 

Munkám eredményei közül  a következőket emelem ki: 

 

• Feldolgozott, illetve digitalizált numerikus, szöveges és térképi adatbázist hoztam 

létre a Bodrogköz kistáj agroökológiai és szántóföldi növénytermesztési adataira 

vonatkozólag, mely kiindulási alapot nyújthat további kutatások számára. 

 

• Térinformatikai módszerek felhasználásával 144 agroökológiai alapegységet 

határoltam le a Bodrogközben, melyek a szántóföldi növénytermesztés szempontjából 

azonos termőhelyi adottságokkal rendelkeznek, tehát homogénnek tekinthetők. Ezen 

agroökológiai alapegységek elhelyezkedése meghatározható, területük kiszámolható, 

tulajdonságaik leírhatóak, így további vizsgálatra (lekérdezésekre) felhasználhatóak. 

 

• Az agroöológiai adottságok, illetve a szántóföldi növények agroökológiai igényeinek 

összevetése érdekében feldolgoztam a Bodrogköz hat legfontosabb szántóföldi 

növényének agroökológiai igényeit leíró szakirodalmi forrásokat. Ennek 

felhasználásával pontozási rendszert dolgoztam ki, mely lehetőséget nyújt az egyes 

agroökológiai alapegységek által nyújtott adottságok, illetve a növényi igények 

közötti kapcsolat mértékének kifejezésérére. 

 

• Az agroökológiai alapegységek 3 pontonkénti összevonásával agroökológiai 

alkalmassági kategóriákat hoztam létre. Igazoltam, hogy a 3 ponttal kifejezett 

agroökológiai különbség szignifikánsan befolyásolta a búza növény, illetve annak egy 

meghatározott fajtájának terméseredményét. 



 

 

 

 

•  Igazoltam továbbá, hogy az ennél kisebb különbség (1-2 pont) nem okoz szignifikáns 

különbséget a búza, illetve annak egy meghatározott fajtájánk termésében. 

 

• A Bodrogköz szántóterületein belül a legjobb (többféle, eltérő igényű növény számára 

alkalmas), a leggyengébb (esetleg kivonásra, más irányú hasznosításra javasolt), 

illetve a  terület többségét jelentő feltételesen alkalmas (megfelelő növények 

kiválasztását igénylő) szántóterületeket lehatároltam, területüket kiszámoltam. 

 

Kutatási eredményeim, illetve a kidolgozott módszerek hasznosíthatók a Bodrogköz 

további vizsgálatára, jó alapot nyújtanak a földhasználati zonáció, a biotóphálózatok (zöld 

folyosók rendszere), illetve a különböző birtoktervezési irányú kutatások számára. 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

Increasing environment pollution and the changes in its condition drew attention to the 

fact how necessary are those researches and work that can locate natural resources in 

space and introduce them to branches dealing with utilizing them and evaluate their 

values spot by spot.  

 

Researches revealing natural basics of agricultural production in details have an 

outstanding role in forming a more beneficial agricultural land-use and plant-structure 

better adjusted to natural attributes. This way the same level of production can be 

maintained at lower energy input while decreasing environment burdens and improve 

profitability of production. Applying agro-technics differentiated according to regions or 

agro-ecological territories, choosing the most appropriate plant species and types are 

important parts of plant production and - in wider sense - of environmental management 

that cannot do without the results of researches mentioned above.  

 

My goal was - based on all the above mentioned facts - to introduce mapping and 

evaluation processes of agro-ecological attributes, and also the creating process of agro-

ecological suitability categories can be considered homogenous more or less for the most 

important arable land crops on a micro-region chosen by me, called Bodrogköz.  

 

The goals of this research could be achieved by solving the following tasks:  

• Collecting numeric and map database describing agro-ecological attributes (the 

terrain, land science, soil cover, climate) of the land to be researched, and also 

collecting and organizing literature related to the topic, and making them suitable for 

further use, 

• Making data of little reliability or not detailed enough more accurate, or supplying 

them by local land-survey and sample collection, 

• Collecting and processing documents establishing characterization and evaluation of 

the agricultural tradition of the region and the development of farming, 



 

 

 

 

• Stabilizing farming structure of recent past, collecting field-structure plant production 

data, several years retrospectively, 

• Performing a plant-production standpoint land-assessment and agro-ecological 

zoning, that results a detailed view of the agro-ecological possibilities and limits of 

plant production in Bodrogköz, and also the agricultural lands of the most important 

plants can be marked off and evaluated., 

• Organizing methods well-known from literature according to the goals, and further 

development of this at certain points can be useful - in case of having appropriate 

database - for performing similar assessments in other micro-regions, areas possibly 

having totally different capacities.. 

 

The database described in the goals had been completed. The size and the complexity of 

this database required a unified-system management of data processing, displaying and 

assessment methods. Since there are both descriptive and spatial data in the research, use 

of Geographical Information Systems (GIS) was inevitable. Besides Geographical 

Information Processes we also used single-variant and multiply-variant biometric 

methods in some steps of the research.  

 

The agro-ecological factors that principally influence plant production in Bodrogköz were 

determined and processed by us. Based on the collected and processed map database we 

created digitalized maps of the above factors of the same scale (1:100.000). These 

digitalized maps were overlaid "on top of each other" and melted their contents together. 

This way the attribute chart belonging to the new map contains all the information stored 

separately before. The polygons of this new map can be considered as agro-ecological 

basic-units that have similar agricultural land attributes from plant productivity point of 

view, what means that they are homogenous. 

 

Agro-ecological basic units separated this way provided us the chance to perform 

inqueries based on agro-ecological demands of the plants and carry out zoning process 

that is determining the ecological demands of the given plant to be granted for each agro-

ecological basic units. 



 

 

 

 

 

Overlaying and merging the maps of agro-ecological suitability categories (micro-

districts) resulted from zoning areas that provide good possibilities for each plant and 

areas that do not provide those for any of the plants can be separated. 

 

I highlight the following results out of my research: 

 

• I created a processed and digitalized numeric, descriptive and map-based database 

regarding the agro-ecological and arable-land crop-production data of Bodrogköz 

micro region that can provide a good start-point for further researches. 

 

• Applying Geographical Information System methods I marked off 144 agro-

ecological basic units in the Bodrogköz that have similar agricultural land attributes 

from plant production point of view, what means they can be considered 

homogenous. The location of these basic units can be determined, their areas can be 

calculated, their attributes can be described, and this way they are suitable for further 

studies (inquiries). 

 

• I processed the special related literature describing agro-ecological demands of the six 

most important plants of Bodrogköz, in order to be able to compare agro-ecological 

attributes and agro-ecological demands of arable land crops. Using the literature I 

created a bench-mark-system that enables us to display connections in numeric format 

between attributes provided by each agro-ecological basic unit and plant demands. 

 

• Merging three points of agro-ecological basic units into one unit I created agro-

ecological suitability categories. I justified that the three-point determined agro-

ecological difference significantly influences the productivity results of wheat and 

also that of a specified species of wheat. 

 



 

 

 

 

• Furthermore I justified that difference smaller than this (1-2 points) does not result in 

significant difference in productivity either of wheat or that of a specified species of 

wheat. 

 

• Within the arable lands of Bodrogköz I marked off and calculated the areas of the best 

(suitable for several plants with different demands), the weakest (occasionally for 

withdrawal, suggested other use of it), and the conditionally suitable arable lands 

make out larger percentage of these areas (requesting choosing appropriate plants). 

 

My research results and the completed methods can be utilized in further examination of 

Bodrogköz, and provide a good start-point for land-use zonation, bio-top nets (green 

corridor system), and for different property-design related researches. 
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