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A mezőgazdasági termelés mennyiségi növekedése és minőségi fejlődése 
az utóbbi két évtizedben igen jelentős volt. Ennek hatása nemcsak a hazai 
élelmiszerellátáson, valamint a növekvő exporton mérhető le, hanem felkeltette 
az érdeklődését olyan szakterületeknek is, amelyek ez ideig valamely más nép-
gazdasági ágazathoz kapcsolódtak. 

A mezőgazdaság termelés további fejlődésének irányvonala, a távlati 
és középtávú tervekben előírt célfeladatok olyan mértékben meghaladják az 
ágazat különböző tényezők által meghatározott lehetőségeit, bogy azok csak a 
népgazdaság egészének támogatásával érhetők el. 

A nagyüzemi mezőgazdaság szervezeti felépítése és technológiája tette 
lehetővé az eddig elért jelentős eredményeket, de erről a szintről tovább-
lépni, a minőségi és gazdaságos termelést tovább növelni csak akkor sikerülhet, 
ba megismerjük a természeti, műszaki és társadalmi feltételeket és ezen isme-
retekre építve alakítjuk ki a termelés új feltételeit. 

A földtudományok részéről már ez ideig is megnyilvánult az a törekvés, 
hogy a szakterületein elért eredmények a mezőgazdasági termelés fejlesztését 
is szolgálják. Sőt az agrogeológia már egy évszázaddal ezelőtt elsőrendű felada-
tának vallotta, bogy munkájának célja a mezőgazdaság szolgálata. 

Elismerve a szakterület részéről nyújtott eddigi támogatást ez alkalom-
mal néhány újabb lehetőségre szeretném ráirányítani a f igyelmet, illetve 
kiemelni néhány olyan témakört, amelyben az eddigi eredményes együttműkö-
dés fokozásával biztosítani lehet a mezőgazdaság számára előírt feladatok 
mielőbbi teljesítését. 

A mezőgazdasági termelés egyik fontos termelőeszköze a talaj, mely 
egyben a földfelszín takarója és így a földtudományok körébe tartozik az 
ismerete, a hasznosítása kedvező lehetőségeinek felkutatása. 

A Minisztertanács 1979-ben rendelte el az új földértékelést, mely a 
nagyüzemi mintateres módszer alkalmazásával az 1981 85 időszakban valósul 
meg. Ennek érdekében a földhivatalok munkatársai közül mintegy 140 szak-
embert képeztünk ki a terepmunkák elvégzésére, valamint az új földértékelési 
módszer alkalmazására. 
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Az új földértékelésnek első lépése a talajképző kőzet minősítése. Tehát 
minden olyan adat, amely valamely terület felszíni kőzetének jobb megismeré-
sét gazdagítja, közvetlenül szolgálja a földértékelést és ezen keresztül a mező-
gazdasági termelést. 

I t t jegyzem meg, hogy ugyanez a rendelet írta elő, hogy az Akadémia 
dolgozza ki a földértékelés közgazdasági vonatkozásainak meghatározására 
szolgáló elvi alapokat és módszert. Ez a munka folyamatban v a n és ebben 
jutnak kifejezésre azok a különbségek, amelyek abból származnak, hogy a 
lejtős, szabdalt területek gépi műveléséhez mennyivel több üzemanyagra, 
időre és gépre van szükség, mint a sík területek talajain. Tehát itt a földtudo-
mányok másik ága a geomorfológia adatai nyújtanak segítséget a föld értéké-
nek helyes megítéléséhez. A fö ldtudományok tehát hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a föld valós értéke megállapítható legyen és így gazdasági é le tünkben betölt-
hesse azt a funkciót, melyre jelen közgazdasági helyzetünkben mind nagyobb 
szükség van. 

Országos jelentőségű az a hozzájárulás is, amelyet a fö ldtudományok az 
agroökológiai potenciál felmérését végző mintegy 400 akadémiai irányítás alatt 
dolgozó szakember számára nyújtot tak . A nagy jelentőségű munka keretében 
a műveleti egységek szám szerint harmincöt elhatárolása a természeti 
földrajz képviselőinek bevonásával készült és ugyancsak a fö ldtudományokhoz 
kapcsolódott az éghajlati tényező számításba vétele az elérhető termésszintek 
meghatározása fo lyamán. 

Ez a potenciál felmérés támasztot ta alá annak a tervnek realitását, 
amely a mezőgazdasági termelés, ezen belül a növénytermesztés által elért 
produktum megkétszerezését mondotta ki. De egyben arra is rámutatott , hogy 
ez a teljesítmény csak akkor érhető el, ha az ehhez szükséges feltételeket 
biztosítani tudjuk. E feltételek között számos olyan található, amely a földtudo-
mányok keretében szerzett ismeretek által biztosítható. 

Az ökológiai potenciál felmérése, az egyes termést befolyásoló tényezők 
és a termés közötti kapcsolat matematikai elemzése igazolta azt is, hogy az 
országos lehetőségek kihasználása csak a helyesen megvalósított tájgazdálko-
dás útján történhet. A tájak elhatárolása, jellemzése, értékelése mint föld-
rajzi feladat — igen lényeges eleme a fejlődés megalapozásának. 

A mezőgazdasági termelés fejlesztésének útjait már eddig is nagymér-
tékben egyengette a hidrogeológia, adatokat szolgáltatva az öntözés, a lecsa-
polás, a talajvíz jobb kihasználása terén. Az ország — elsősorban az Alföld 
talajvíz viszonyainak ismerete hozzájárult az öntözhető területek kijelöléséhez, 
valamint az öntözés által kiváltott másodlagos szikesedés lehetőségének előre-
jelzéséhez. Voltak sajnos olyan időszakok is, amikor a talajvízre vonatkozó 
adatokat nem vet ték figyelembe, inint a csőkutas öntözés korszakában, amikor 
a nátriumsókat tartalmazó talajvíz hatására az öntözött talajok elszikesedése 
következet t be. 
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A hidrogeológia segített a növényházak és fóliasátrak temperálásálioz 
felhasználható meleg- és langyos vizek feltárásához és hasznosításához, aminek 
haszna a primőr zöldségellátásunkon és a dísznövénytermesztésünkön naponta 
érzékelhető. 

Az agyagásvány-kutatás terén az ipari hasznosítás lehetőségeivel pár-
huzamosan és kölcsönhatásban fejlődött az ismeretek mezőgazdasági felhasz-
nálása. A talajban oly fontos szerepet betöltő agyagásványok tulajdonságai, 
összetétele és képződése azáltal vált ismertté, hogy az üledékek és mállási 
kérgek agyagásványain kidolgozták a speciális módszereket. Ma már egyér-
telmű tény, hogy az agyagásványok szerepe mind a tápanyag, mind a vízgaz-
dálkodásban döntő. Ezek határozzák meg a tápanyagmegkötő képességet, a 
különböző tápanyagok megkötésének arányát mely függ az agyagásvány 
féleségtől , vagyis végeredményben azt. hogy a talaj mennyi tápanyagot 
tud tárolni és abból mennyit tud a növény hasznosítani. Ebből a megállapítás-
ból fejlődött ki az a jellegzetes vizsgálati módszertan, mely a talajok agyag-
ásvány-összetételét a röntgen-diffrakció erre a célra módosított eljárásával, 
az agyagásványok tápanyagmegkötését pedig az elektro-ultrafiltráció segít-
ségével jellemzi. 

A jelenleg fo lyamatban levő országos talaj agyagásvány térkép elké-
szülte a műtrágyázási szaktanácsadás lényeges továbbfejlesztését teszi lehe-
tővé. 

Az ezzel párhuzamosan folytatott vizsgálatok az agyagásványoknak a 
talajok művelhetőségében játszott szerepét tisztázták, elsősorban a különböző 
agyagásványok eltérő tapadási, folyási és plasztikussági tulajdonságai alapján. 

A földtani erőforrások szerepe a mezőgazdasági termelésben az eddig 
felsorolt esetekben is jelentős, de még fokozottabb a melioráció a kémiai és 
fizikai talajjavítás folyamán. 

Az agroökológiai potenciál felmérés során, de más megfontolások alapján 
is igazolást nyert az a tény, hogy a fejlődést biztosító feltételek között kima-
gasló szerepe van a meliorációnak. További nagy termések csak a talaj termé-
kenységének fenntartása és fokozása esetén biztosíthatók, vagyis a meliorá-
ció útján. Ehhez pedig mészkőpor, gipsz, tőzeg, barnaszén, perlit, kőzetgyapot, 
agyagásványok és zeolitok szükségesek. 

A meliorációnak csak néhány fontosabb esetét említve elsőként a savanyú 
talajok meszezését emelem ki. Sajnos az a lendület, amely a savanyú talajok 
meszezése terén megmutatkozott , az utóbbi években különböző okok miatt 
jelentősen visszaesett. Ez annál is nagyobb hiba, mert közben a nagyadagú 
műtrágya-felhasználás miatt a savanyú talajok területe nőtt és a savanyúság 
fokozódott . Ezért a meszezőanyagok felkutatása és a már ismert területek 
között a hatásosabbak kiválogatása sürgős feladat. Természetcsen számításba 
kell venni azt is, liogy a javítóanyag szállítása jelentősen terheli a talajjavítás 
költségeit, ezért lehetőleg minél több helyen kell megfelelő meszezőanyagot 
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feltárni. Tekintettel arra, hogy a savanyú talajok alatt nemcsak a savanyú 
erdőtalajokat értjük, hanem a savanyú réti és szikes talajokat is, ezért különö-
sen fontos az ország szinte minden részén a közeli meszezőanyag felkutatása. 

A melioráció másik anyaga a szerves eredetű, nagy aktív felületű tőzeg, 
lápföld és barnaszénből előállított humusz-preparátum. Mindezek elsősorban 
a homokos szövetű talajok vízgazdálkodását és tápanyagforgalmat vannak 
hivatva javítani, azonban hatásuk más talajokon is — elsősorban kis humusz-
tartalmú, erodált váztalajokon — várható. Ezeknek az anyagoknak a felkuta-
tása, vizsgálata és feldolgozási módjuk kimunkálása sincs arányban a meliorá-
cióban elvárhatókhoz képest. 

Hasonlóan elhanyagolt a szervetlen, nagy aktív felületű anyagok 
agyagásványok és zeolitok — felkutatása, minősítése és feldolgozása. A ho-

mokos szövetű talajok javítása mellett az utóbbi időben mind több helyen 
alkalmazott szuszpenziós műtrágyák anyagaként is jelentős szerepet tölthet-
nek be. Meg van a lehetőség arra, hogy az importból származó anyagokat ha-
zai ásványi termékekkel váltsuk fel, legtöbb esetben még minőségi előnnyel is. 

Közvetve talajjavítási célt is szolgál ezeknek az anyagoknak a hígtrá-
gyák kezelésében való felhasználása, inert nemcsak a környezetvédelmi 
igényeknek teszünk ezáltal eleget, h a n e m a kezelés után keletkezett szilárd 
anyag vagy iszap meliorációra használható fel. 

A kertészetben — mind a zöldségtermesztésben, mind a dísznövény-
termesztésben nagy jelentősége v a n a földkeverékekben felhasznált duz-
zasztott perlitnek, kőzetgyapotnak v a g y zeolitnak. Ezek a palántaneveléstől 
a szaporítóanyag előállításon keresztül a növényházakban és fólia-alagutakban 
folyó termelésig mind igen jelentősek és a földkeverékekben vagy tiszta álla-
potban nélkülözhetetlenek. 

A mezőgazdasági termelésben felhasznált bányászati termékek közt 
ki kell emelni a növényvédőszer hordozóanyagok szerepét, ami a talktól kezdve 
az agyagásványokon keresztül igen széles skálát ölel fel. Ennek tapadóképes-
sége, adszorbeiós tulajdonságai szabják meg a kiadagolt permet minimális 
mennyiségét, hatását és gazdaságosságát. 

Ugyancsak nagy aktív felületű anyagok használata terjedt el az állat-
tenyésztésben, mind a takarmánykeverékben, mind pedig a hígtrágyák kezelé-
sében. 

Külön kérdéskör a mikrotápanyagok biztosítása a növénytermesztésben 
és az állattenyésztésben. Minél nagyobb mennyiségben adjuk a főtápanvago-
kat, annál nagyobb szükség van a mikrotápanyagokra. Ezért a már említett 
célokra felhasznált anyagok hatását nagymértékben növelheti egy vagy több 
mikrotápanyag tartalma akár mint a szuszpenziós műtrágya adaléka, akár, 
mint a takarmánykeverék alkotórésze. Nem elegendő tehát a meszezőanyagok 
v a g y a nagy aktív felületű szerves, ill. szervetlen anyagok összetételét az elsőd-
leges hatások vonatkozásában ismerni, hanem az esetleges mikro-tápanyagtar-
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talnuik hatása is értékes kiegészítője lehet a főhatásnak. Ezen felül a földtani 
kutatásoknak törekedni kell a mikro-tápanyagszükséglet hazai forrásokból 
való fedezésére, az esetleges bányászati melléktermékek feldolgozás utáni 
mezőgazdasági hasznosítására. 

A felsorolt példák csak egy részét képezik azoknak a lehetőségeknek, 
illetve már meglevő kapcsolatoknak, amelyek a földtani erőforrások mezőgaz-
dasági hasznosítását jelentik. Arra azonban elegendőnek véljük a felsoroltakat, 
hogy érzékeltessük jelentőségüket, várható hasznukat. Sok kérdés gyakorlati-
lag megoldott és csak a megfelelő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
népgazdaság e két fontos ága között a kapcsolat szorosabbra fűződjék. Más 
kérdésekben még új ismeretekre, új lelőhelyek felkutatására van szükség és 
ami talán még ennél is fontosaid), új szemlélet kell, mely a földtani erőforrások 
sokoldalú hasznosítását tartja szem előtt. 

Reméljük, hogy a most kormányszintű kutatási programmá előlépett 
természeti erőforrás-kutatás mindezeket a célokat magába foglalja és meg is 
valósítja. 
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