
Táj kutatás és gyakorlat

A mezőgazdaság napról napra fokozódó jelentősége, kiterjedtsége, a terüle-
tén foglalkoztatottak nagy száma sürgetően követeli, hogy olyan tudomá-

nyosan kimunkált és rendszerezett ismeretanyagot kapjon üzemi, de legalább a köz-
igazgatási egységek szintjén, amely a mezőgazdasági munka termelékenységét, végső
fokon eredményét jelentősen javíthatja. Halaszthatatlan szükség van arra is, hogy a
leghatásosabb eszközökkel bizonyítsuk be a mezőgazdaság művelőinek, hogy isme-
reteink a gyakorlat és a tudomány területén nem kitlégítőek, sem abszolút, sem az
egyéb népgazdasági ágak jelenlegi szintjéhez mérten sem.

TJevezetőben néhány gondolat az általános tudományos es gyakorlati előhala-
dás jellemzőivel kapcsolatosan bizonyára segíteni fog az alaposabb, gvor-

r.abb, széleskörűbb és rendszerezett ismeretszerzés szükségességének bizonyításában.
A tudomár.v fejlődéstörténetét a legutóbbi időkig az empirikus, a tapasztalati

hányad túlsúlya jellemzi. Ez a túlsúly az abszolút tudományok előhaladásával min-
dig szűkebb térr? szorul, sőt sok esetben csupán az elméletileg kimunkált valószínű-
ség esetleges módosítására, végső fokon igazolására szolgál. Ez a nagy változás és
vele a XX. századot annyira jellemző nagy ütem, csak úgy jöhetett létre, hogy az
egyes tudományterületek és az eredményeik alapján kiépült gyakorlat a munkájuk
során használt anyageszköz legapróbb részletéig terjedő ismereteket szereztek, és
birtokába jutottak mindazon fizikai, kémiai és biológiai törvényszerűségeknek, ame-
lyek ismeretében nem kell várniok a természetes előfordulásokra, hanem bármikor
létrehozhatnak, megindíthatnak olyan akciókat, amelyeknek reakciói — nagy való-
színűséggel előre kiszámítva — egészen komplikált végső célok eszközeivé avathatják.
Minél jobban, minél mélyrehatóbban és részletesebben ismeri valamely tudományág
saját területét, annál gyorsabb és eredményesebb lehet előhaladása. Igazolásul elég-
séges, ha a magfizika területén elért tudományos és gyakorlati eredményekre gon-
dolunk, amelyek óriási távlatokat nyitnak meg az emberiség fejlődése előtt.

Az előhaladás, az ismeretek mérve az egyes tudományágakban igen eltérő, és
egészen különböző a gyakorlati hasznosítások mértéke is. A mezőgazdasági tudomá-
nyok területén, ez idő szerint, még nagyon sok „fehér folt" adódik, de még kedve-
zőtlenebb a meglévő ismeretek, tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának
az aránya. E tény a sokrétűség, a hataimas méretek, kiterjedés és a mezőgazdaság
eddigi jelentősége alapján bizonyos mértékig érthető is fejlődéstörténetileg, de sem-
miképpen nem fogadható el a jövő távlatait illetően.

A világ népességének hatalmas arányú szaporodása, az a nagy különbség, amely
az elsőrendű létszükségletekkel történő ellátás terén a föld különböző részein élő
népek között fennáll, a mezőgazdaság jelentőségét napról napra emeli. Minél foko-
zottabb lesz jelentősége, minél nagyobb lesz az előállított termékek mennyisége, annál
fontosabb azok üzemgazdaságilag is kedvező költség- és eredményalakulása. Ha ezen
általános szempontokat elfogadjuk, látnunk kell, hogy adott mezőgazdasági területen
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az ismeretszerzés jelenleg túlságosan lassú, bizonytalan és igen sok anyagi áldozattal
jár.

A gyors ütemben fejlődő nagyüzemek, amelyekben a talaj is, egyéb termelő
eszközök is oly nagy kiterjedésben, illetőleg mennyiségben állnak rendelkezésre, a
nagyobb gyakorlattal rendelkező szakemberekben mutatkozó hiány, a kezdő szak-
emberek szükségszerűen fokozottabb feladatellátása egyre erősebben jelzi az eddigi,
elsősorban közvetlen személyi tapasztalatokra alapozott ismeretszerzési mód hiányos-
ságait. A termelési és a vezetési alapok biztosításának gyorsabb és átfogóbb formáját
az üzemi igények mellett még íokozottabban kívánja a szakigazgatás hatékonyabb és
eredményesebb ellátása.

A helyi ismeretszerzés megkönnyítésére a Földművelésügyi Minisztérium
42/1957. sz. alatt elrendelte az egész országra vonatkozóan a mezőgazdasági

termelésre befolyással levő természeti, közgazdasági és üzemi tényezők, adottságok
közigazgatási egységenként történő felderítését, kielemzését és rendszerezését. A vizs-
gálat alapján készült jellemző adatokat a közigazgatási egységek rendelkezésére kell
bocsátani.

A munka végrehajtásával a Földművelésügyi Minisztérium a tájintézeteket
bízta meg. A kiadásra kerülő anyag — részint táblázatos, részint térképi ábrázolás
formájában, szöveges termelési javaslattal — azokat a legfontosabb adatokat tartal-
mazza, amelyek a mezőgazdasági termelési alapok megismerésében, a termelés ered-
ményeinek fokozásában a legfontosabb szerepet játsszák.

A tájintézetek eme munkájában tevékeny részt vesznek az OMMI talajosztá-
lyai, a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok, Szőlészeti és Kertészeti Kutató
Intézetek, a Központi Statisztikai Hivatal, a tanácsi szervek, és adataikkal segítségre
vannak mindazon kereskedelmi, ipari és feldolgozó vállalatok, amelyek mezőgazda-
sági termékekikel foglalkoznak. Tájintézetünk területén 1958 nyarán indult e munka,
és ezideig mintegy 300 000 kh felvételezése, részbeni feldolgozása történt meg.

A legfontosabb termelőeszköz, a föld, helyesebben a talaj kialakulására leg-
nagyobb befolyást gyakorló domborzati viszonyok, illetőleg éghajlati adottságok is-
mertetése módszertanunk szerint az első. Az erre vonatkozó adatok ismerete a gya-
korlat számára igen nagy jelentőségű, hiszen feltétlen kívánalom az eredményesebb
gazdálkodás szempontjából, hogy a talajfejlődésre kedvező befolyást gyakoroljunk,
agrotechnikai munkánk során vegyük tekintetbe a kedvezőtlen éghajlati adottságo-
kat, és használjuk ki a kedvező éghajlati tényezőket.

Az évi átlagos csapadék, évszaki és havonkénti megoszlásban, a napfénytantam,
az évi hőösszeg-adatok, a korai és késői fagyok gyakorisági és még igen sok idevonat-
kozó adat nagyon értékes ismeret a gyakorlati munka során. Alig akad meggyőzőbb
érv a vízgazdálkodás szempontjait szem előtt tartó talajmunka jelentőségére, mint
a csapadék és párolgásra vonatkozó adatok, amelyek Karcagon 50 év átlagában
f(27 mm évi átlag mellett 500 mm talajfelszíni párolgásról tájékoztatnak. Alig kell
beszédesebb bizonyíték a nyári talajmunka szakszerű és gyors végrehajtására, az
állandó árnyékolás jelentőségére vonatkozóan, mint az a tény, hogy a legnagyobb
mennyiségű nyári csapadék az évi összes csapadék 33 '„-a, viszont a párolgás mérve
júliusban 84—86 mm-t is elér. Ezen adat a talaj tulajdonsági adatokkal összevetve
igen értékes ismeret.

C zámszerű adatokkal is, térképi ábrázolással is közlésre kerülnek a talaj-
adottságok. Már az eddigiekben is adtak ki különböző talajtérképeket, de

az ún. átnézetes térképek csak kevés jellemző tulajdonságot, így a mészállapolot és
a vízgazdálkodást, az üzemi talajbérképek már több jellemzőt ismertettek, de nem
voltak kellően gyakorlatiak, és használatuk nagyobb speciális talajtani szakismere-
tet kívánt meg.

A tájikutatási munka talajtani eredményeinek rögzítésére szerkesztett ún.
„Gyakorlati mezőgazdasági talajismereti térkép" közérthető formában minden olyan
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taíajtuiajdonságot feltüntet, ameiy a növénytermesztés eredményességét befolyásolja,
és amelynek ismerete az okszerű agrotechnika alkalmazásához elengedhetetlen.

Tájékoztatást ad e térkép a talajtulajdonságokról, és jelzi a genetikai típusok
térbeli elhelyezkedését is. Megadja a különböző talajellenállással rendelkező talajok
területi megoszlását, s ezzel segít az erő- és a munkép, valamint eszköztervezés és
alkalmazás, sőt a munkaszervezet kialakítása terén is. Tájékoztat a műtrágyák,, a
különböző szervestrágyák felhasználási területéről, a talajhibáról, a javításra szoruló
talajok kiterjedéséről, a talajtulajdonságok alapján folytatható növénytermesztés le-
hetőségeiről. Ezen 1:25 000 méretarányú térképen a növénytermesztés szempontjából
fontosabb alábbi talajtulajdonságok kerülnek kivetítésre:

1. A talaj genetikája.
2. A humuszos réteg vastagsága.
3. A feltalaj fizikai- félesége, vagyis a gyakorlati kötöttség.
4. Az altalaj fizikai félesége 30—150 cm-ig, a rétegeződés, esetleges eltemetett

humuszréteg.
5. A feltalaj és altalaj mészhiánya, esetleges lúgosság.
6. A talajhiba kiterjedése, mélységbeli elhelyezkedése.
7. A szikesek kiterjedése.
8. A feltalaj szénsavas mésztartalma.
Végül a szelvénymetszet és jelzések arra vonatkozóan, hogy a talajtérkép mel-

lett a talajpusztulást jelző eróziós, illetőleg a vízügyi helyzetet rögzítő vízügyi tér-
képet is tekintetbe kell venni.

A talajismerti térképen feltüntetett jellemző tulajdonságokat összefüggéseikben
vizsgálva, rövid idő alatt, és a topográfiai jelzések segítségével térbelileg is tájéko-
zódva, igen értékes ismeretekre tehttünk szert alapvetően fontos termelőeszközünk,
a talajt illetően.

A talaj genetikája, a talajok jelenlegi állapotának közlése mellett tájékoztat a
talajtérkép a talajok eredetére, fejlődésének irányára — emelkedö-e, hanyatló-e —,
és dinamikájára vonatkozóan is. E tájékoztatás ezután lehetőséget nyújt a talaj-
müvelés során olyan szakszerű beavatkozásokra, amelyek a kedvező irányú fejlődést
előmozdítják, a hanyatlást gátolják. Kihat ezenkívül a genetika a gazdálkodás egás:;
gyakorlatára, jellemzően utal a talaj szerkezetére, annak tartósságára és a vízgaz-
dálkodási készségére is. Az összefüggések vizsgálatánál és gyakorlati szempontból
történő értékelésénél a genetika ismét igen fontos.

1 rtékes adat a humuszréteg vastagságára vonatkozó adatok mellett a fizikai
talajféleség, a gyakorlati kötöttség jelzése is, amely a vonóerő és a gép-

típus megválasztásánál és a munkaszervezet kialakításánál nyújt hasznos ismeret-
anyagot. Nélkülözhetetlenek a csapadékvíz vezetésére, tárolására és leadására vonat-
kozó talajtulajdonsági adatok is.

A feltalaj és az altalaj mészhiányára vonatkozó jelzések a növénytermesztés
eredményét, a műtrágyázás hatékonyságát erősen befolyásoló savanyú kémhatásra
vallanak, s igen hasznos figyelmeztetések a mészállapot rendezésére, különösen a
foszfortrágyák okszerű alkalmazására vonatkozóan. Ismeretes, hogy a savanyú tala-
jokban a rendszerint meglévő vas, alumínium és magnézium sók lekötik a szuper-
foszfát foszforsavát, sőt ionkicserélödéssel még a talaj savanyúsága is fokozódik.

A talajhiba jelölése a Tiszántúl szikfoltokkal tarkított területén igen fontos
tájékoztatás, amely sok jószándékú, de helyi ismeret hiányában káros hatású mun-
kától óvhat meg. A szikesek kilarjedése, a talajjavítás anyaga és kh-ankénti adag-
jának jelzése, a talajvíz mélysége, a feltalaj mésztartalma, a talajszelvények adatai:
mind-mind igen értékes ismeret a gyakorlat, de a szakigazgatás számára is.

A vízügyi téiikép s az adatok a belvízhelyzetről és az öntözési lehetőségekről,
az altalajvíz-viszonyokról tájékoztatnak.

A talajhasznosítási térkép az egyes talajtípusok elhelyezkedésének rögzítésé-
vel, számjelzésekkel, néhány jellemző növény megnevezésével, rövid utalással az al-



kalmazandó agrotechnikára, a szerves és műtrágyázás módjára, igén használható
ismereteiket közöl adott időjárási és talajviszonyok mellett a talajok optimális hasz-
nálatára, kezelésére vonatkozóan. A vizsgálat további eredményeit, a termelés hely-
zetét és arányait kifejező érték- és mutatószámok kimunkálásával, kielemzésével, az
egyszerű összefüggések felderítésével és ábrázolásával bocsátjuk rendelkezésre.

A fejlődés során kialakult termelésszerkezet, esetleges specialitások a növény-
termesztésben és állattenyésztésben éppen úgy vizsgálat tárgyai, mint a mezőgazda-
sági ipar és a közgazdasági viszonyok területe.

A természeti és közgazdasági adottságok vizsgálatából levonható következte-
téseket az ún. támaszüzem-hálózatban végzett adatfelvételezéssel és az ezek

alapján eszközölt költségszámításokkal egészítjük ki. A vizsgálatok végső eredményét
az adottságok optimális kihasználását elősegítő szöveges termelési javaslattal és az
ún. tájgazdálkodási térképpel bocsátjuk közigazgatási egységenkint rendelkezésre.
A tájgazdálkodási térkép talajtípusonként egy-egy gabona, kapás- és takarmány-
növény, valamint a művelési ágak feltüntetésével javaslatot ad a növénytermesztés
és — megfelelő jelzésekkel — az állattartás fő- és mellékirányai optimális kialakí-
tására, és adatokat közöl a vizsgalat eredménye alapján kialakítható kedvezőbb ter-
melésszerkezetre vonatkozóan is.

A szerkezeti tábla közli a vizsgált sok évi átlagos arányok mellett a javasolt
növénytermelési arányokat, a természetes és szántóföldi takiarmánytermő te-
rület arányát, ezen belül a szálas, abrak és gyökgumós területek vi-
szonyát, a 100 kh főtakarmányhozó és MMÖT-re jutó és javasolt állatállományt faj-
tánként, darabban, az 1. sz. á.-ra jutó főtakarmányhozó területet, a talajerőpótlás
alapját jelentő kh-kénti és évenkénti istállótrágyát, valamint egyéb szervestrágyák
mennyiségét. Végül ismerteti a vizsgált sok év átlagában MMÖT egységenként elért
és a javasolt eljárások bevezetésével elérhető halmozatlan bruttó termelési értékeket.

A térképek használatát, a vizsgálat jellemző adatait, a javaslatot közigazgatási
egységenként a gyakorlat és a szakigazgatás képviselői előtt ismertetjük, és vitára
bocsátjuk.

T? munka — gyakorlati vonatkozásai mellett — járási, megyei és országos
összesítésben alapja lesz a rayonirozási, termelési tájkiállítási munkála-

toknak, és segítséget nyújt azon eredmények valóraváltásához, amelyeket az oksze-
rűbb termelésszerkezet, célszerűbb beruházási és egyéb ráfordítások, szakszerűbb
és céltudatosabb agro- és zootechnikai eljárások mellett, a mezőgazdasági tartalé-
kok maradéktalan felhasználásával, joggal remélhetünk.

Az üzemi gyakorlat mellett az irányított mezőgazdaság szakigazgatása számára
is jelentős segítséget nyújt e munka. A mezőgazdasági szakigazgatásban a nagy terü-
leti kiterjedés mellett az esetek oly nagy tömegével állunk szemben, hogy azoknak
ismerete és megfelelő áttekintése még nagy gyakorlattal és alapos helyi ismerettel
rendelkező szakember részéről is nagy tudást és elmélyedést igényel, hiszen szak-
vonatkozásai mellett igen kiterjedt természettudományi, műszaki, jogi és államtudo-
mányi, valamint közgazdasági ismeretre is szükség van e feladat megfelelő ellátá-
sához. Éppen ezért a megnövekedett és szerteágazó szakigazgatás -megköveteli a mű-
ködési körzet, a termelés helyi, alapvető természeti és közigazgatási adottságainak,
történeti fejlődésének ismeretét. Nemcsak a jövőben, de már a jelenben sem nélkü-
lözhető a céltudatos és tervszerű adatgyűjtés és feldolgozás a termelés összefüggései-
nek módszeres vizsgálata céljából. •

A tájkutatási munka egy-egy közigazgatási területre vonatkozóan nagy adat-
tömeget gyűjt össze és rendszerez. Különösen a Tiszántúlon oly kedvezőtlen termé-
szeti viszonyok között dolgozó gyakorlat használja fel ezen ismeretanyagot — addig
is, míg a szervezett üzemi tanácsadás megindul — termelési eredményei növelésére,
az e területen különös fontosságú termésbiztonság fokozására és végső fokon ezen
eredmények üzemgazdaságilag is kedvező formában történő elérésére.

Szarvas Ferenc
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