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I. 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.

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.

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.
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II. CÉLKITŰZÉS

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.
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER

A célkitűzésekben foglalt adatbázist kialakítottuk, ezen 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 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 ilyen módon 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 egyesítésével leválogathatóvá váltak

azok a területek, melyek mindegyik növénynek jó lehetőséget nyújtanak és azok is,

amelyek egyiknek sem.
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IV. EREDMÉNYEK

•  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 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.
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V. 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. 
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VI. 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 tartalmazó digitalizált térképek egymásra vetítésével és tartalmi

összeolvasztásával 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 alapegységekből – a pontozási rendszer alkalmazásával –

olyan növényenkénti agroökológiai alkalmassági kategóriák jelölhetők ki,

melyeken belül az agroökológiai adottságok nem térnek el annyira, hogy az

adott növény termését szignifikánsan befolyásolják. Ezen eljárások

eredményeként lehetőség nyílik az egyes szántóföldi növények

termeszthetőségének agroökológiai szempontú feltérképezésére és értékelésére.
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•  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 adottságokat

nyújt az őszi búza termesztésére agroökológiai szempontból.

•  A tavaszi árpa termeszthetősége szélesebb tartományban ingadozik, mint az

őszi búzáé. 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 Bodrogköz 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; a maradék kb.

5%-ot tekinthetjük csak jónak. 

•   A vöröshere esetében kevesebb az alkalmatlan terület (kb. 10%), de 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.
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•  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 egyes, 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 növények 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 művelése

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.
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